
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 2011/07/12 دالیا مختار دمحم ابراھیم 2350934 كفـءكفـء12011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/02/22 ریھام دمحم أحمد عثمان 2234460 كفـءكفـء22011/02/14 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2008/10/02 شریف دمحم عبدالغنى الخضرى 1567547 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/09/03 دمحم سید ابراھیم محمود 1557615 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/09/01 نیفین رفعت رشدى دمحم عبدهللا 1782130 كفـءكفـء52012/06/14 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1995/09/01 رشا رشاد دمحم دمحم 2174023 كفـءكفـء62010/03/17 معلم أول
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فایداالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاید الصناعیة بنین 2010/07/01 الشیماء عبدالمقصود ابراھیم طھ 2357169 كفـءكفـء12011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

التربیة الفكریة ابتدائي 2011/07/01 منى سید طوخى اللبان 2357185 كفـءكفـء22011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

سرابیوم االعدادیةبنات 2011/07/01 نورا عبدالواحد دمحم عبدالواحد 2357204 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

الحمادة االبتدائیة 2011/07/01 اشرف عبادى أحمد حمدان 2356356 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى اجتماعى

الزعیم جمال عبد الناصر تعلیم أساسى ب 2010/07/01 انصاف شحاتھ طایع بدر 2147224 كفـءكفـء52011/07/12 أخصائى اجتماعى

فاید الرسمیة االبتدائیة لغات 2011/07/01 حنان خبیر عبد السالم خبیر 2358002 كفـءكفـء62011/07/12 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/03/02 محاسن حسین سعد ھالل 2161259 كفـءكفـء72011/03/02 أخصائى اجتماعى

سرابیوم اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم محمود عبدة خضر 2357360 كفـءكفـء82011/07/12 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عبدهللا ابراھیم دمحم 2358117 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى اجتماعى

ابوسلطان الثانویة المشتركة 2010/07/01 نجالء على احمد یوسف 1556288 كفـءكفـء102011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1990/09/01 محمود عبد السمیع احمد سالم 759490 كفـءكفـء112012/09/20 دكتوراهمعلم خبیر

فاید الصناعیة بنین 1995/12/01 احمد دمحم فتحى عبدالمطلب 766639 كفـءكفـء122009/11/09 معلم أول

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/22 ھند  احمد  شحات  طایع    2135269 كفـءكفـء132011/02/22 معلم

الھویس االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 ریھام  السید  دمحم   عبدالحمید   2134509 كفـءكفـء142011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/06/01 مروة  عادل دمحم  عزالعرب   2135908 كفـءكفـء152011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/02/22 احمد ابوالفتوح الشحات  عبدالرحمن  2135888 كفـءكفـء162011/02/22 معلم

الشھید یوسف السباعى االبتدائیة 2010/03/01 ایمان   دمحم   دمحم السید خلیفة  2135012 كفـءكفـء172011/03/02 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فایداالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاید الرسمیة االعدادیة لغات 2010/06/01 سارة   احمد  شحاتة  جریش  2135232 كفـءكفـء182011/02/22 معلم

فاید الجدیدة ع 2011/07/01 سامح دمحم حسن خلیل  2175088 كفـءكفـء192011/07/12 معلم

ح ریاض اطفال.ابو سلطان س  2010/03/01 سحر حسن  دمحم شعیب  2135821 كفـءكفـء202011/02/22 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2004/08/02 فاتن  ابراھبم  غریب  حسین  2181963 كفـءكفـء212011/03/02 معلم

فنارة الثانویة الزراعیة 2011/02/22 مصطفى  ابوالوفا  مصطفى  دمحم  2236169 كفـءكفـء222011/02/22 معلم

فنارة العمدة االبتدائیة 2010/06/01 ھناء  لطفى   احمد   دمحم  2134536 كفـءكفـء232011/03/02 معلم

ابو سلطان النموذجیة االبتدائیة 2011/07/01 أبتسام جمال دمحم عبد القوى 2357188 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

توفیق عتمان ع 2011/07/01 ابراھیم السید ھاشم مصطفى 2351381 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

2010/07/01 فرید ندا تعلیم أساسى ع ابراھیم اللیثى أحمد دمحم 2357951 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

2011/02/22 فرید ندا تعلیم أساسى ع أحمد صبحى عبد الغفار سویلم 2147152 كفـءكفـء272011/02/22 معلم

فاید الصناعیة بنین 2011/07/01 أحمد عبدالمنعم عواد حسین 2357150 كفـءكفـء282011/07/12 معلم

الشھید احمد طھ سند ع 2011/07/01 أحمد فتحى السید السید 2366326 كفـءكفـء292011/07/12 معلم

الفتح اإلعدادیة المشتركة بالسواحل 2011/07/01 احمد دمحم ابو بكر حفني 2392577 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب تعلیم أساسى ع 2011/07/01 احمد دمحم محمود مھران 2357467 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

2011/07/01 فاید الصناعیة بنات أسامة السید دسوقى أبوزید 2356850 كفـءكفـء322011/07/12 معلم

فاید الرسمیة االعدادیة لغات 2011/07/01 أسامة عبدالباسط ابوالمجد مازن 2357496 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

2011/07/01 فرید ندا تعلیم أساسى ع اسراء ابوالعزایم عبدالغفار منصور 2357393 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فایداالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زغول ع  بنین 2010/07/01 أسالم فیصل دمحم دمحم 2357137 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

فاید االعدادیة بنات 2011/07/01 أسالم دمحم یوسف دمحم 2357502 كفـءكفـء362011/07/12 معلم

فنارة ریاض اطفال 2010/07/01 اسماء السید دمحم احمد 2357473 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

السالم بصیدح االبتدائیة 2011/03/01 اسماء برعى عبدالباسط برعى 2150198 كفـءكفـء382011/03/02 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر تعلیم أساسى ب 2011/07/01 اسماء حسنى  عبد السالم حسن 2357486 كفـءكفـء392011/07/12 معلم

فنارة ریاض اطفال 2010/07/01 اسماء عبدالحلیم عبدهللا عیسوى 2371436 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

السعیدیة ع م 2010/07/01 أسماء عبدالحمید موسى عبدالحمید 2357134 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2011/07/01 أسماء فرج منصور ابراھیم 2357753 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

عباس العقاد االبتدائیة 2010/07/01 أسماء دمحم  أحمد   عبدالعظیم 2356350 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

كسفریت االبتدائیة 2011/07/01 أسماء دمحم أبراھیم دمحمین 2356592 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

أ ب.الفاروق عمر بن الخطاب ت 2010/07/01 اسماء دمحم عبید دمحم 2358038 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2011/07/01 أسماء محمود دمحم عبد القوى 2357198 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

سرابیوم االعدادیةبنات 2011/07/01 أشجان دمحم عبدالرحمن مصطفى 2357584 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

اساسى ع.ابو بكر الصدیق بالسواحل ت 2011/07/01 أقبال دمحم دمحم حسن 2357897 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات الھام مصطفى أمین على 2357240 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

المخاضة االبتدائیة 2010/07/01 امانى عبدالستار عبدالعزیز على 2358222 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

محمود سلیم الثانویة بنات 2011/07/01 أمانى كرم سالم منصور 2190264 كفـءكفـء512011/07/12 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فایداالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فنارة ریاض اطفال 2011/07/01 أمانى مجدى دمحم عواد 2357421 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2010/07/01 آمنھ حسن عبدالحمید ابراھیم 2357186 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2011/07/01 أمیرة السید عبدالعزیز على 2360293 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

مؤسسة فنارة للتعلیم االساسى ب 2011/07/01 امیرة دمحم قدرى عبد الصادق السید 2357946 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

فنارة العمدة االبتدائیة 2010/07/01 أمیرة دمحمالبدرى حسین عبدالعزیز 2356361 كفـءكفـء562011/07/12 معلم

الحاج دسوقى القرعلى تعلیم أساسى ب 2010/07/01 أمینة لطفى عبدالمعطى عبدهللا 2358100 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

مؤسسة فنارة للتعلیم االساسى ب 2010/03/01 آیات أحمد عوده رباع 2190393 كفـءكفـء582011/03/01 معلم

القراقرة ریاض اطفال 2010/07/01 ایة هللا دمحم سالم دمحم 2359235 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

فنارة ریاض اطفال 2010/07/01 ایمان جابر دمحم اسماعیل 2356825 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2010/07/01 ایمان حسانین حسن مرسى 2358123 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر تعلیم أساسى ع 2010/07/01 ایمان صالح سعد زاھر 2357047 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

الشھید عبدالمنعم ریاض ع 2010/07/01 ایمان عزت عبده فھمى 2357152 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/02/22 ایمان دمحم فھمي سالم 2139834 كفـءكفـء642011/02/22 معلم

2010/07/01 ع٠عثمان احمد عثمان  ایمان دمحم دمحم مصطفى 2357073 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ایمن دمحم احمد حسن 2348004 كفـءكفـء662011/07/12 معلم

السالم االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایھاب عبدالرحمن لطفى سلیمان 2356789 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

الربایعة االعدادیة 2010/07/01 بسمة دمحم حسن دمحم 2358186 كفـءكفـء682011/07/12 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فایداالسماعیلیة ::
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فنارة العمدة ریاض اطفال 2010/07/01 بھیة عبدالنبى دمحم عبدالنبى 2366339 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

فاید التجاریة بنین 2010/07/01 تعظیم محى عبدالحمید دمحم 2357364 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات تغرید حسن السید سلیمان 2371227 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

مؤسسة فنارة للتعلیم االساسى ب 2011/07/01 تغرید سعید أحمد ابوطالب 2357476 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 جمیلھ ابراھیم دمحم عبد البارى 2161381 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2010/06/01 حسین أحمد حسین حسن حامد 2388144 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

الشھید حسین سعید الثانویة بنین 2011/07/01 حسین عبدة محمود دیاب 2357195 كفـءكفـء752011/07/12 معلم

2011/07/01 فاید الصناعیة بنات حنان عبدالمعطى ابوالحمد عبدالمعطى 2356846 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/03/02 حوریھ حسین دمحم حسین 2138090 كفـءكفـء772011/03/02 معلم

فاید الرسمیة االعدادیة لغات 2010/07/01 خالد مصطفى عثمان أحمد 2388132 كفـءكفـء782011/07/12 معلم

توفیق عتمان ع 2010/03/01 دالیا عبدالحق محمود دمحمربیع 2140408 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

فھمى شرارة االبتدائیة 2011/07/01 دالیا محمود أبراھیم عبدهللا 2356358 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

التربیة الفكریة ابتدائي 2010/07/01 دعاء ابراھیم حفنى  ابراھیم 2357950 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2010/06/01 دعاء حسن صادق ابراھیم 2140398 كفـءكفـء822011/03/02 معلم

فاید التجاریة بنات 2010/07/01 دعاء خلیفھ دمحم جاد 2366202 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

سرابیوم الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 دعاء دمحم اسماعیل جادالكریم 2351705 كفـءكفـء842011/07/12 معلم

الشھید احمد حمدى ریاض اطفال 2010/07/01 دعاء محمود طھ اسماعیل 2356835 كفـءكفـء852011/07/12 معلم
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الشھید احمد طھ سند ع 2011/07/01 رامى جمیل جبرائیل میخائیل 2357915 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 راندا صابر قطب دمحم 2361847 كفـءكفـء872011/07/12 معلم

سرابیوم االعدادیةبنات 2011/07/01 راندا دمحم على حسین 2357202 كفـءكفـء882011/07/12 معلم

الشھید عبدالمنعم ریاض ع 2010/07/01 رشا السید عثمان دمحم 2357351 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

الحمادة ع م 2011/07/01 رضا عید حسن دمحم 2357189 كفـءكفـء902011/07/12 معلم

الشھید یوسف السباعى االبتدائیة 2010/07/01 رضا دمحم على سالم 2358329 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

ابو رمانة االبتدائیة 2011/07/01 رضا دمحم كامل سلیمان 2356742 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح بقمة فاید االبتدائیة 2010/07/01 رندا عیسى اسماعیل خلیل 2358218 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ریھام أسالم سیدأحمد عرفى 2356847 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2010/07/01 زینب دمحم دمحم عبدالعاطى 2358359 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات سارة صالح سمعان صالح 2356681 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

عمر ابن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 سالى دمحم فایز طنطاوى 2365757 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر تعلیم أساسى ب 2010/03/01 سحر حامد فتحى السید 2140403 كفـءكفـء982011/03/02 معلم

بدر االبتدائیة 2010/06/01 سحر حسین غریب على دیاب 2135716 كفـءكفـء992011/02/22 معلم

الربایعة االعدادیة 2010/07/01 سعاد على أحمد دمحم 2357211 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

الھویس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعاد دمحم أحمد  عبدالرحمن 2357267 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

الشھید فرید ندا للتعلیم االساس ب 2011/07/01 سعاد دمحم كامل سلیمان 2362427 كفـءكفـء1022011/07/12 معلم
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2011/07/01 فرید ندا تعلیم أساسى ع سعید عبدالمنعم دمحم قابیل 2357507 كفـءكفـء1032011/07/12 معلم

المخاضة االبتدائیة 2011/07/01 سماح سلیمان أحمد دمحم 2356822 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/02/22 سماح عبدالكریم عبدالسالم  دمحم 2140315 كفـءكفـء1052011/02/22 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2010/07/01 سماح عربى منسى عبدهللا 2358126 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

فاید الجدیدة ع 2010/07/01 سماح عفیفى دمحم دمحم 2357470 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

ابو سلطان الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 سمر فكرى أحمد حسن 2160054 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

الخفاجات االبتدائیة بسرابیوم 2010/07/01 سمر محمود عبده محمود 2357270 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

فاید الثانویة الرسمیة لغات 2010/07/01 سمیر خلیل عبدالعال حسن 2357074 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

2011/07/01 فاید الصناعیة بنات سھام فتحى شحاتھ عطیھ 2358184 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2010/07/01 سھام مصطفى على حسن الشامى 2140390 كفـءكفـء1122011/07/12 معلم

2010/07/01 ع٠عثمان احمد عثمان  سھیر جمیل مھنى قسط 2357157 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

فاید االعدادیة بنات 2010/07/01 سھیر على خلیل حسن 2357424 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/02/22 شحتھ احمد عبدالعزیز عصر عامر 2140242 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

ابو رمانة االبتدائیة 2011/07/01 شروق أبراھیم السعید صالح 2356780 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

الشھید حسین سعید الثانویة بنین 2011/07/01 شریف سلیمان طھ تھامى 2357758 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

فنارة الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شرین دمحمابوالفتوح دراز مصلحي 2358013 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

المخاضة ع 2010/07/01 شیماء عبدالوھاب على عبدالرسول 2357167 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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العقادة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء على عبدالعزیز دمحم 2358795 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2010/07/01 شیماء فتحى فؤاد عبدالحكیم 2358115 كفـءكفـء1212011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح بقمة فاید االبتدائیة 2010/03/01 صباح عبداللطیف القرنى عبدالحكیم 2140418 كفـءكفـء1222011/02/22 معلم

ح االبتدائیة.فنارة س 2010/07/01 صباح عبداللطیف على سلیمان 2358204 كفـءكفـء1232011/07/12 معلم

الشھید احمد حمدى ریاض اطفال 2011/07/01 صفاء ابراھیم سالمھ جمعھ 2356832 كفـءكفـء1242011/07/12 معلم

الھویس الجدیدة ریاض اطفال 2010/07/01 صفاء مرجان فرحات خطاب 2347582 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

العقادة االبتدائیة 2011/07/01 صفاء یوسف دمحمنور مبارك 2357419 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

سرابیوم اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/01 عاصم عبدالحمید مسلم حسن 2357554 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

العبور بالسعیدیة االبتدائیة 2010/03/01 عایدة سعید عبد الرحیم عبد الحمید 2166902 كفـءكفـء1282011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 عبیر دمحم أحمد حسن 2232067 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

الشھید یوسف السباعى االبتدائیة 2011/07/01 عرفة دمحم غریب  زیادة 2252783 كفـءكفـء1302011/07/12 معلم

ح االبتدائیة.فنارة س 2010/07/01 عزة صابر جادالرب شرموخ 2358542 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2010/03/01 عزه السید عبدهللا دمحم 2140400 كفـءكفـء1322011/03/02 معلم

العبور االبتدائیة بالسواحل 2010/06/01 عزه حمدى عبدالمعطى عبدهللا 2140366 كفـءكفـء1332011/02/22 معلم

فنارة ع م 2011/07/01 عصام اسماعیل عبدالراضى نصر 2357468 كفـءكفـء1342011/07/12 معلم

توفیق عتمان ع 2011/07/01 عصام مصطفى غریب حسین 2357120 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

عمرو بن العاص اإلبتدائیة 2010/07/01 عال ابوالوفا على السید 2357417 كفـءكفـء1362011/07/12 معلم
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فاید التجاریة بنات 2010/03/01 عال خلیفة دمحم جاد 2139385 كفـءكفـء1372011/03/02 معلم

ابوسلطان الثانویة المشتركة 2010/07/01 عال عبدالعظیم عفیفى عفیفى 2357187 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

كسفریت االبتدائیة 2011/02/22 عالء دمحم  شحات عبدالواحد 2136538 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

2010/07/01 ع٠عثمان احمد عثمان  عماد دمحم محمود حسین 2358188 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

ابو سلطان النموذجیة االبتدائیة 2011/02/22 عمرو انیس زكى عبدالحلیم 2140396 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

الشھید یوسف السباعى االبتدائیة 2011/07/01 غادة مرسى علیان عبدالمطلب 2357078 كفـءكفـء1422011/07/12 معلم

السعیدیة ع م 2011/07/01 فاتن موسى ابراھیم محمود 2357174 كفـءكفـء1432011/07/12 معلم

ابو سلطان الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة احمد اسماعیل عبده 2140358 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیزریاض اطفال 2010/07/01 فاطمة جمال دمحم بیومى 2358114 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

ابو سلطان النموذجیة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة حامد محمود أحمد 2356781 كفـءكفـء1462011/07/12 معلم

سرابیوم االعدادیةبنات 2011/02/22 فاطمھ دمحم شحاتھ عالم 2161040 كفـءكفـء1472011/02/22 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2010/03/01 فایزة عبدهللا محمود عبدهللا 2140224 كفـءكفـء1482011/02/22 معلم

فنارة ریاض اطفال 2010/07/01 فكھات زین عبدالعزیز دمحم 2356834 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

الحاج حسن الخشنیة االبتدائیة 2010/07/01 كا میلیا دمحم السید حسن 2366335 كفـءكفـء1502011/07/12 معلم

2011/02/22 فاید الصناعیة بنات كامیلیا السید دمحم أحمد 2170596 كفـءكفـء1512011/02/22 معلم

الحمادة ریاض اطفال 2010/07/01 كریمة على عبدهللا على 2356840 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/02/22 محسن السید غیضان على 2140251 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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النصر االبتدائیة بفنارة 2011/02/22 دمحم  ابراھیم دمحمیوسف  الصیاد 2138049 كفـءكفـء1542011/02/22 معلم

العاشرمن رمضان تعلیم أساسى ع 2011/07/01 دمحم رضوان أحمد دمحم 2357487 كفـءكفـء1552011/07/12 معلم

سرابیوم االعدادیةبنات 2011/07/01 دمحم سید اسماعیل حسن 2357124 كفـءكفـء1562011/07/12 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2010/07/01 دمحم شعبان عبدالرازق صالح 2386852 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2011/07/01 دمحم شعبان على حسین 2396173 كفـءكفـء1582011/07/12 معلم

2011/07/01 ع٠عثمان احمد عثمان  دمحم عبد السالم محمود سعد الدین 2359020 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

محمود سلیم الثانویة بنات 2011/07/01 دمحم عبدالباقى حسانى حسن 2358844 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/02/22 دمحم عبدالموجود عبدالسالم الشلجامى 2140232 كفـءكفـء1612011/02/22 معلم

كسفریت ع 2011/07/01 دمحم دمحم على عبدالرحیم 2398264 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

سرابیوم الثانویھ المشتركھ 2003/12/21 محمود جابر دمحم مرسى 2376585 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

ابو سلطان ع م 2010/07/01 محمود صابر أحمد اسماعیل 2358154 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

كسفریت ع 2011/07/01 محمود یوسف على عبدالمجید 2357466 كفـءكفـء1652011/07/12 معلم

الحمادة االبتدائیة 2011/07/01 مدثر عبداللطیف عبدالسالم عبدالھادى 2356749 كفـءكفـء1662011/07/12 معلم

فنارة العمدة االبتدائیة 2010/07/01 مروة أبراھیم على الصیاد 2356683 كفـءكفـء1672011/07/12 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/03/02 مروة أحمد عواد دمحم 2161364 كفـءكفـء1682011/03/02 معلم

فاید الصناعیة بنین 2010/07/01 مروة سالمھ مغاورى عطیة 2357480 كفـءكفـء1692011/07/12 معلم

الھویس االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مروة طلعت عبدالحمید عبد المجید 2138494 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم
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الھویس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة عطیة دمحم مصطفى 2347618 كفـءكفـء1712011/07/12 معلم

فاید الرسمیة االبتدائیة لغات 2010/07/01 مروة دمحم ابراھیم دمحم 2140227 كفـءكفـء1722011/07/12 معلم

الشھید یوسف السباعى االبتدائیة 2010/07/01 مروة دمحم سیدأحمد أمام 2357427 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

الشھید حسین سعید الثانویة بنین 2010/07/01 مروة مھدى ابراھیم مھدى 2357469 كفـءكفـء1742011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح بقمة فاید االبتدائیة 2011/02/22 مروة یونس دمحم نور الدین عبدالغفور 2229879 كفـءكفـء1752011/02/22 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/07/01 مصطفى السید محمود مصطفى 2140422 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

العقادة ریاض اطفال 2010/07/01 منى السید أحمد سلیمان 2356836 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2010/07/01 منى سلیمان سلمان منصور 2357527 كفـءكفـء1782011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 منى سید دمحم عبدالرحیم 2138033 كفـءكفـء1792011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق تعلیم أساسى ب 2010/07/01 منى شعبان احمد دمحم 2358348 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

الحمادة ع م 2011/07/01 منى طھ شحات طھ 2357941 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

ح االبتدائیة.ابو سلطان س  2011/07/01 منى دمحم علیوة على 2135758 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

احمد عرابي االبتدائیة 2010/07/01 منى موسى دمحم موسى 2358089 كفـءكفـء1832011/07/12 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیة 2010/07/01 منى وھباm حامد دمحم 2358120 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

فنارة ع م 2011/07/01 میادة على علم الدین قطب 2357705 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

سرابیوم الزراعیة 2011/07/01 میرفت سالمان عویدر حسین 2264316 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

النصر االبتدائیة بفنارة 2010/07/01 نبیلھ دمحم محمود عثمان 2357959 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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الخفاجات االبتدائیة بسرابیوم 2010/07/01 نجالء شعبان أحمد حسن 2160565 كفـءكفـء1882011/07/12 معلم

سرابیوم اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 نجالء عبدالعزیز دمحم ابراھیم 2357199 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

الحاج دسوقى القرعلى تعلیم أساسى ع 2011/07/01 نجوى جمال مھدى اسماعیل 2357923 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

سرابیوم الزراعیة 2010/07/01 نشوى اسماعیل عبد الرحیم عبد العزیز 2357992 كفـءكفـء1912011/07/12 معلم

ابو شلبى االبتدائیة 2011/02/22 نشوى نصر جألء توفیق عامر 2160555 كفـءكفـء1922011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق تعلیم أساسى ب 2011/02/22 نصره احمد محمود احمد 2140375 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ محمود محمود السید 2359618 كفـءكفـء1942011/07/12 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2011/07/01 نھال مصطفى ابراھیم یوسف 2356829 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/07/01 نھلھ دمحم نجیب احمد 2359347 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/07/01 نور عبد النعیم نور الدین دمحم 2139817 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیزریاض اطفال 2010/07/01 نورا رضا فھمى السید 2361290 كفـءكفـء1982011/07/12 معلم

محمود سلیم الثانویة بنات 2011/07/01 نورا دمحم محمود عثمان 2207483 كفـءكفـء1992011/07/12 معلم

الفتح اإلعدادیة المشتركة بالسواحل 2010/07/01 نورة غریب مدبولى عجمى 2357234 كفـءكفـء2002011/07/12 معلم

الحمادة االبتدائیة 2011/07/01 ھالة  دمحم على عبدالرحیم 2356359 كفـءكفـء2012011/07/12 معلم

مؤسسة فنارة للتعلیم االساسى ب 2010/03/01 ھبة أحمد محمود دمحم 2190336 كفـءكفـء2022011/03/02 معلم

عمر بن عبد العزیزریاض اطفال 2010/07/01 ھبة هللا دمحم احمد منصور 2357930 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ھبھ صالح خلیل صالح 2359341 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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خالد بن الولید االبتدائیة 2010/03/02 ھبھ عبد المنعم عابدین درویش 2161232 كفـءكفـء2052011/03/02 معلم

المخاضة االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ عبدالعاطى أسماعیل فواز 2356800 كفـءكفـء2062011/07/12 معلم

الحمادة ریاض اطفال 2010/07/01 ھبھ عبدالھادى حزین آدم 2356839 كفـءكفـء2072011/07/12 معلم

فھمى شرارة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ على دمحم محمود 2350669 كفـءكفـء2082011/07/12 معلم

عمرو بن العاص ریاض اطفال 2010/07/01 ھبھ دمحم عبدالحمید صیام 2359257 كفـءكفـء2092011/07/12 معلم

ابو رمانة االبتدائیة 2010/07/01 ھدى السید دمحم موسى 2356778 كفـءكفـء2102011/07/12 معلم

ابو سلطان الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھدى بدرى حسن حامد 2358231 كفـءكفـء2112011/07/12 معلم

العبور بالسعیدیة االبتدائیة 2010/07/01 ھدى رضوان احمد دمحم 2360106 كفـءكفـء2122011/07/12 معلم

ح االبتدائیة. سرابیوم س 2010/06/01 ھدى سعد دمحم ابراھیم 2140415 كفـءكفـء2132011/02/22 معلم

فاید الجدیدة ع 2011/07/01 ھدى سلیمان دمحم دمحم 2175071 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ھدى نورالدین دمحم نورالدین 2356849 كفـءكفـء2152011/07/12 معلم

عبدهللا الشناوى االبتدائیة 2011/02/22 ھناء احمد دمحم بركات 2140319 كفـءكفـء2162011/02/22 معلم

الحمادة ریاض اطفال 2010/07/01 ھناء دمحم مصطفى أحمد 2356830 كفـءكفـء2172011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ھند السید اسماعیل السید 2356843 كفـءكفـء2182011/07/12 معلم

فاید الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/07/01 ھند سامى عبد المنعم احمد 2361301 كفـءكفـء2192011/07/12 معلم

2010/07/01 فاید الصناعیة بنات ھند ھدیان زكى ابوالوفا 2356841 كفـءكفـء2202011/07/12 معلم

توفیق عتمان ع 2010/07/01 ھویدا حسن احمد دمحم 2357145 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم
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سرابیوم الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 ھیام ابراھیم دمحم ابراھیم 2394854 كفـءكفـء2222011/03/02 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر تعلیم أساسى ب 2011/07/01 ھیام شاھین غریب على 2358274 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

أبو رمانة اإلعدادیة المشتركة 2010/07/01 وائل دمحم عبد الجلیل یسن 2347621 كفـءكفـء2242011/07/12 معلم

احمد عرابي االبتدائیة 2010/07/01 وردة عبد الھادى جودة سعید 2357566 كفـءكفـء2252011/07/12 معلم

الھویس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 وسام اسماعیل عبدالحمید اسماعیل 2356838 كفـءكفـء2262011/07/12 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 وفاء أحمد أحمد عبد اللطیف 2198521 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

ح االبتدائیة.ابو سلطان س  2010/07/01 وفاء عبدالعزبز دمحم محمود 2357777 كفـءكفـء2282011/07/12 معلم

السالم بصیدح االبتدائیة 2011/03/01 والء سمیر خلیل محروس 2150203 كفـءكفـء2292011/03/02 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة 2011/07/01 والء شوقى دسوقى ابو الحسن 2359298 كفـءكفـء2302011/07/12 معلم

سرابیوم الزراعیة 2010/07/01 ولید عبداللطیف على مصطفى 2371778 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

الحمادة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین حسن موسى یآدم 2356393 كفـءكفـء2322011/07/12 معلم

الحاج حسن الخشنیة االبتدائیة 2010/07/01 یاسمین دمحم عبداللطیف احمد 2357918 كفـءكفـء2332011/07/12 معلم
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األعلي

أبو سالیة ع تعلیم أساسى 1990/03/01 نزیھ دمحم علي عیسى 1787961 كفـءكفـء12008/10/30 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

أمین عمر اإلبتدائیة 2010/07/01 جیھان قطب السید دمحم 2266158 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

تل أبو حامد اإلبتدائیة 2011/07/12 حسیني مصطفى حسیني محمود 2264321 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 رضا عبد العاطي عبد السالم عبد الجواد 2274494 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

الغرابوه االبتدائیة 2011/07/12 فاطمھ دمحم دمحم سالم 2344394 كفـءكفـء52011/07/12 أمین مكتبة

تل الحطب اإلبتدائیة 2011/07/12 محمود عبد الحمید خلیفة ابراھیم 2357308 كفـءكفـء62011/07/12 أمین مكتبة

المجاھدین العرب ع تعلیم أساسى 2011/07/12 مصطفى دمحم صقر دمحم علي 2271738 كفـءكفـء72011/07/12 أمین مكتبة

الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ع تعلیم أساسي 2010/07/01 منى محمود أحمد أحمد 2281418 كفـءكفـء82011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 نجوى سامي عید دمحم 2264312 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 ھند دمحم عبد الرشید دمحم 2264314 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2009/02/12 أمیرة سعید بیومي ابراھیم 2264317 كفـءكفـء112011/07/12 أخصائى نفسى

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2011/07/12 بسمة رجب ابراھیم دمحم 766307 كفـءكفـء122011/07/12 أخصائى نفسى

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 شریف دمحم السید شندي 2268232 كفـءكفـء132011/07/12 أخصائى نفسى

أبوعیادة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 دمحم حسن عبد الحمید أحمد 2268201 كفـءكفـء142011/07/12 أخصائى نفسى

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/07/01 أمل عثمان المھدي السید 2267505 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى اجتماعى

التل الكبیر الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/12 باسم أحمد بسیوني دمحم 2267506 كفـءكفـء162011/07/12 أخصائى اجتماعى

أبوعیادة ب تعلیم أساسي 2010/07/01 منال دمحم عبد الكریم مصطفى 2268219 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى اجتماعى
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التل الكبیر الثانویھ بنات 2010/07/01 ھدى محمود حسیني محمود خاطر 2220618 كفـءكفـء182011/07/12 أخصائى اجتماعى

المجاھدین العرب ع تعلیم أساسى 1998/10/14 ابراھیم السید اسماعیل علي 760471 كفـءكفـء192009/11/09 معلم أول

التل الكبیر الزراعیة 2003/07/01 عیدة حمدي أحمد حسنین 1719095 كفـءكفـء202012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

2010/07/01 الظاھریة تعلیم أساسي ب ابتسام دمحم عبده دمحم حسین 2268943 كفـءكفـء212011/07/01 معلم

المجاھدین العرب ع تعلیم أساسى 2010/07/01 ابراھیم السید ابراھیم السید 2386947 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

2011/07/12 أكتوبر ب تعلیم أساسى٦ ابراھیم عبد النبي دیاب السید 2264420 كفـءكفـء232011/07/12 معلم

الظاھریة الثانویة المشتركة 2008/07/09 ابراھیم علي أحمد أبو الحسن 1565030 كفـءكفـء242011/02/22 معلم

أبوعیادة ع تعلیم أساسى 2011/07/12 احسان عبد الوھاب حسن جمال 2274504 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/12 أحمد السید علي عبد الشكور 2265115 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ع تعلیم أساسي 2011/07/12 أحمد عبد السمیع عبد الرازق دمحم 1564764 كفـءكفـء272011/07/12 معلم

التل الكبیر الزراعیة 2005/01/01 أحمد عبد الغفار اسماعیل ضیف 2264318 كفـءكفـء282011/07/01 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2011/07/12 أحمد عبد هللا عبد السالم الصادي 2274490 كفـءكفـء292011/07/12 معلم

١المجاھدین العرب االبتدائیة  2011/07/01 أحمد محمود عبده دمحم 2365490 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

أبو سالیة ع تعلیم أساسى 2010/07/01 أزھار سعید متبولي أبوطالب 2265402 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

تل أبو حامد اإلبتدائیة 2010/07/01 أزھار مصطفى عبد الغني محمود 2272938 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

2010/07/01 فاطمة الزھراء اإلبتدائیة أسامة محمود عبده دمحم 2270287 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

ریاض أطفال- الشھید عبدالمنعم ریاض  2010/07/01 أسماء حسني مصطفى حسن 2267507 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2010/06/01 أسماء عبد المنعم دمحم حسن 1564826 كفـءكفـء352011/02/22 معلم

التل الكبیر الثانویھ بنات 2010/07/01 أشرف محمود عبد الحمید أحمد عیادة 2265831 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

2011/07/12 أكتوبر ع تعلیم أساسي٦ السید  دمحم  سعید  بكر 2284380 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

أبو حلیفة اإلبتدائیة 2011/07/12 السید عبد الخالق عبد السالم دمحم 2268529 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2011/02/22 السید دمحم سالمة الفي 1564169 كفـءكفـء392011/02/22 معلم

١المجاھدین العرب االبتدائیة  2011/02/22 آمال علیوة رضوان علیوة 1565140 كفـءكفـء402011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة 2010/06/01 آمال محسوب أحمد أحمد 1565577 كفـءكفـء412011/02/22 معلم

دمحم بدران البعلي اإلبتدائیة 2010/06/01 أماني بیومي عسر عطیة 2232008 كفـءكفـء422011/02/22 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/02/22 أماني عبد القادر عبد الكریم عیادة 2232029 كفـءكفـء432011/02/22 معلم

حسن الوحیدي اإلبتدائیة 2010/07/01 أماني عبد هللا أحمد السید یونس 2232075 كفـءكفـء442011/07/01 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات ع تعلیم أساسي 2011/07/12 أماني عالء الدین دمحم ابراھیم 2268526 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

أبو سالیة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 أماني فرج حنا فرج 2271744 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

الغرابوه االبتدائیة 2010/03/01 أمل دسوقي ابراھیم الھادي دسوقي 2232061 كفـءكفـء472011/02/22 معلم

التل الكبیر الزراعیة 2005/12/01 أمیرة عبد القادر عطیة الشوادفي 2264307 كفـءكفـء482011/07/01 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2010/06/01 أمیرة قطب حسن موسى 1565654 كفـءكفـء492011/02/22 معلم

الحویطى ع تعلیم أساسى 2010/07/01 أمیرة دمحم دمحم دمحم 2265826 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

المالك ب تعلیم أساسي 2011/07/12 أمیرة مصطفى السید علي 1565245 كفـءكفـء512011/07/12 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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العھده الجدیدة اإلبتدائیة 2011/02/22 أمیمة أحمد حسین دمحم 1565161 كفـءكفـء522011/02/22 معلم

أبو فیصل ع تعلیم أساسي 2010/07/01 ایفون لبیب عزیز سعد 2267529 كفـءكفـء532011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ب تعلیم أساسي 2010/07/01 ایمان أحمد خلیل حسن 2358882 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

2011/02/22 أكتوبر ب تعلیم أساسى٦ ایمان حامد عبده عتمان 2232055 كفـءكفـء552011/02/22 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات ع تعلیم أساسي 2010/07/01 ایمان شحتة حسن محمود 1565624 كفـءكفـء562011/07/12 معلم

كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 ایمان صالح عبد الفتاح ابراھیم 2271743 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/07/12 ایمان عادل السید یوسف 2270956 كفـءكفـء582011/07/12 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/03/01 ایمان عطیة دمحم عطیة 2231985 كفـءكفـء592011/02/22 معلم

كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2010/06/01 ایمان دمحم سلیمان دمحم 2236546 كفـءكفـء602011/02/22 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/02/22 ایمان دمحم عبد الحمید عبد هللا 1565645 كفـءكفـء612011/02/22 معلم

الشھید حسن الوحیدي ریاض أطفال 2010/07/01 ایمان مدحت أمین دمحم 2268512 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/07/01 ایناس حسن أحمد حسن 2266163 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

ناصر اإلبتدائیة 2010/07/01 بسمة ابراھیم عبد العزیز حسن 2267602 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2010/06/01 بسمة السید دمحم ابراھیم 2232066 كفـءكفـء652011/02/22 معلم

أمین عمر اإلبتدائیة 2011/07/12 بسمة فتحي علي عطا هللا 2265820 كفـءكفـء662011/07/12 معلم

العھدة اإلعدادیة 2011/07/12 بشرى صالح میخائیل جرجس 2267531 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

الحویطى ع تعلیم أساسى 2011/02/22 تامر دمحم عبد الرؤوف منصور 1564896 كفـءكفـء682011/02/22 معلم
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الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2004/07/01 تیسیر ربیع الھادي دمحم 765700 كفـءكفـء692010/07/30 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 جودة أحمد مسلم بدوي 2264298 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/03/01 حسن أحمد محمود عثمان 1565047 كفـءكفـء712011/02/22 معلم

العھدة اإلعدادیة 2011/07/12 حسن عبد السمیع عبد الرازق دمحم 2267000 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2010/06/01 حسن قطب السید دمحم 2266159 كفـءكفـء732011/07/01 معلم

2011/07/12 أكتوبر ب تعلیم أساسى٦ حمدي أحمدي عوض عبد الحفیظ 2267006 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

األبطال ریاض أطفال 2011/07/12 حمیدة صابر دمحم مھدي 2268167 كفـءكفـء752011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2011/07/12 حنان حلمي العدوي مصطفى 2358268 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/07/12 حنان محمود دمحم محمود 2268532 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

القراقرة ب تعلیم أساسي 2011/02/22 حوریة دمحم عبد الرازق محمود عامر 2232016 كفـءكفـء782011/02/22 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات الثانویة 2011/07/12 خالد  دمحم دمحم عبد ربھ 2267016 كفـءكفـء792011/07/12 معلم

فصول البعالوة الثانویة 2011/07/12 خالد دمحم أحمد حسن 2266160 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

2010/07/01 أحمد عرابي ریاض أطفال خلود دمحم عبد هللا حسن 2267001 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة ع تعلیم أساسى 2011/07/12 دعاء سلیم حسن عبد العال 2268158 كفـءكفـء822011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 دعاء صابر عبد العزیز دمحم 2268171 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

دمحم بدران البعلي اإلبتدائیة 2010/06/01 دینا علي محمود دمحم 2236327 كفـءكفـء842011/02/22 معلم

تل الحطب اإلبتدائیة 2011/02/22 راشة حسین جاد جاسر 2232024 كفـءكفـء852011/02/22 معلم
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أبو فیصل ع تعلیم أساسي 2011/07/12 رانیا عیاد جودة ابراھیم 2267530 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 رانیا دمحم حلمي محمود السید 2262039 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 رانیا مراد یوسف السید حجازي 2268533 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2010/07/01 رحاب أحمد عبد الحمید أحمد علي 2229163 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

الحویطى ب تعلیم أساسي 2010/03/01 رحاب كمال یوسف السید 1565574 كفـءكفـء902011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/12 رشا السید ابراھیم السید 2220819 كفـءكفـء912011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/12 رشا السید عبد هللا اسماعیل 2268238 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

الظاھریة ع  تعلیم أساسى 2010/07/01 رشا جمال عبد المنعم عطیة 2264301 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2010/07/01 رشا عادل دمحم محمود 1565138 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

عثمان بن عفان اإلبتدائیة 2005/06/02 رشا فتحي موسى عبد العال 1562172 كفـءكفـء952011/02/22 معلم

أبوفیصل االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/12 رشا دمحم متولي ابراھیم 2267499 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2011/07/12 رضا سعید علي دمحم 2268234 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

أبوعیادة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 رضى عبد العظیم دمحم دمحم 2273078 كفـءكفـء982011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2011/07/12 رغدة رأفت أحمد عبد العظیم 2265828 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

القراقرة ب تعلیم أساسي 2010/07/01 رغدة دمحم أبو طالب سعید دمحم 2268199 كفـءكفـء1002011/07/01 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2011/07/12 رنیا ابراھیم السید ابراھیم 1564213 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

القراقرة ع تعلیم أساسي 2010/07/01 ریھام حسین أمین أحمد 2268209 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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أبوفیصل ریاض اطفال 2011/07/12 ریھام عطیة میخائیل جرجس 2275299 كفـءكفـء1032011/07/12 معلم

2011/02/22 أكتوبر ب تعلیم أساسى٦ زكیة السید صابر دمحم 1565038 كفـءكفـء1042011/02/22 معلم

العبور اإلبتدائیة 2011/07/12 سامح جمال سلیم دمحم علي 2267501 كفـءكفـء1052011/07/12 معلم

أبو عاشور اإلعدادیة 2010/07/01 سامیة عبد الحمید عبد هللا دمحم 2273082 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

أبوعیادة الجدیدة ع تعلیم أساسي 2011/07/12 سحر صالح عبد العال دمحم 2268157 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

القرین الجدیدة ب تعلیم أساسي 2010/07/01 سحر دمحم حسین دمحم معوض 1565163 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 سعاد فرج دمحم دمحم الھادي 2270947 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2011/02/22 سلیم ابراھیم سلیم عبد هللا حجازي 1564106 كفـءكفـء1102011/02/22 معلم

منشیة السعادةاإلبتدائیة 2011/02/22 سلیمان حسن السید ھاشم 1563306 كفـءكفـء1112011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ع تعلیم أساسي 2010/07/01 سماح حسن عبد الرحمن دمحم 2268211 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

التل الكبیر الزراعیة 2005/12/01 سماح رمضان دمحم موسى 2264319 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2011/02/22 سماح عبد المنعم دمحم حسن 1565152 كفـءكفـء1142011/02/22 معلم

كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2010/07/01 سماح دمحم السید عبد الرحمن 2268937 كفـءكفـء1152011/07/12 معلم

المالك ب تعلیم أساسي 2011/07/12 سماح دمحم علي عبد العال 2268215 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

أبوعیادة ب تعلیم أساسي 2010/03/01 سماھر دمحم السید دمحم السید 1565195 كفـءكفـء1172011/02/22 معلم

الحویطى ع تعلیم أساسى 2011/07/12 سمر حسن عبد المعطي علي أحمد 2271720 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

القرین الجدیدة ع تعلیم أساسي 2011/07/12 سمر عبد الفتاح أحمد عوض 2270941 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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حسن الوحیدي اإلبتدائیة 2011/07/12 سوزان حسن دمحم محمود 2265833 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/12 شربات دمحم سالمة الفي 2271756 كفـءكفـء1212011/07/12 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2011/07/12 شرین عبد المتعال علي حسن الجبري 2270952 كفـءكفـء1222011/07/12 معلم

المجاھدین العرب ع تعلیم أساسى 2010/06/01 شكریة صابر عطیة خمیس 2232065 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

التل الكبیر الثانویھ بنات 2010/07/01 شیرین حسن حسین أبو النجا 2264309 كفـءكفـء1242011/07/12 معلم

أبوفیصل االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/02/22 شیرین خلیل ابراھیم علي 1565214 كفـءكفـء1252011/02/22 معلم

التل الصغیر االبتدائیة 2011/07/12 شیماء اسماعیل مھدي دمحم العریني 2268139 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/07/12 شیماء حامد عبده عتمان 2268164 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

ابوعیادة ریاض اطفال 2010/07/01 شیماء دمر محمود علي 2273083 كفـءكفـء1282011/07/12 معلم

التل بنین اإلبتدائیة 2008/08/10 شیماء رشاد دمحم دمحم عطیة 1565575 كفـءكفـء1292011/02/22 معلم

كفر الشیخ عطیة ب تعلیم أساسي 2010/06/01 شیماء زكي دمحم عبد العال 1565203 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

عمر شاھین اإلعدادیة 2011/07/12 شیماء عبد الخالق حسن عید 2268225 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

القراقرة ع تعلیم أساسي 2010/07/01 شیماء عبده علي دمحم عبد القادر 2271749 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

أبو حلیفة اإلبتدائیة 2010/06/01 شیماء دمحم حسني دمحم 1565569 كفـءكفـء1332011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2003/08/08 شیماء نصر ابراھیم البربري 2233046 كفـءكفـء1342011/02/22 معلم

العھدة اإلعدادیة 2011/07/12 صالح أحمد صالح أحمد حمضي 2265819 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2010/07/01 صباح جمعھ سلیمان سالم 1564743 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ب تعلیم أساسي 2010/06/01 صباح صابر عبد السالم دمحم 1564835 كفـءكفـء1372011/02/22 معلم

2011/07/12 الظاھریة ریاض أطفال صفاء حمد هللا عبد الحافظ دمحم 2266167 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

الظاھریة ع  تعلیم أساسى 2011/07/12 صفاء خیشة حسن فرحات 2265827 كفـءكفـء1392011/07/12 معلم

الحویطى ب تعلیم أساسي 2010/03/01 صفاء دمحم محمود عطیة الجاویش 2230152 كفـءكفـء1402011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2010/07/01 ضحى محمود دمحم سواح 2264306 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

منشیة السعادةاإلبتدائیة 2011/07/12 طلعت السید جمعة ابراھیم 2268226 كفـءكفـء1422011/07/12 معلم

القراقرة ع تعلیم أساسي 2011/02/22 عاطف حامد دمحم صالح 1564877 كفـءكفـء1432011/02/22 معلم

المالك ب تعلیم أساسي 2011/02/22 عبیر دمحم السید ابراھیم 2232068 كفـءكفـء1442011/02/22 معلم

السالم اإلعدادیة 2011/02/22 عبیر دمحم السید حسنین 1565078 كفـءكفـء1452011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2010/07/01 عزة جمال عفیفي دمحم 2304079 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2011/02/22 عزة جمعة اسماعیل صالح 2232063 كفـءكفـء1472011/02/22 معلم

العھده الجدیدة اإلبتدائیة 2011/07/12 عزت أحمد عبد الرحمن یوسف 2227582 كفـءكفـء1482011/07/12 معلم

منشیة السعادةاإلبتدائیة 2011/07/12 عزت السید سلیم أحمد 2267503 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

2010/07/01 الحویطى  ریاض اطفال علیاء عبد المعز حسین عوض 2268539 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

الشھید حسن الوحیدي ریاض أطفال 2011/07/12 علیاء عزت یونس دمحم دسوقي 2268923 كفـءكفـء1512011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2011/02/22 علیاء دمحم صالح الدین دمحم 1564989 كفـءكفـء1522011/02/22 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2011/07/12 عمرو دمحم عبد هللا علي مصباح 2265830 كفـءكفـء1532011/07/12 معلم
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السالم اإلعدادیة 2010/07/01 عمرو دمحم دمحم السید ھلیل 2267535 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2011/07/12 عمرو یس عفیفي علي 2270951 كفـءكفـء1552011/07/12 معلم

المالك ب تعلیم أساسي 2011/07/12 عوض أحمدي عوض عبد الحفیظ 2267005 كفـءكفـء1562011/07/12 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2010/07/01 فاتن دمحم عامر عامر 1565641 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

2011/02/22 تعلیم أساسي ب٢ المجاھدین العرب فاطمة حافظ أحمد الشربیني 2231989 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

أبوعیادة الجدیدة ب تعلیم أساسي 2010/06/01 فاطمة حسین عبد الوھاب حسین 1565074 كفـءكفـء1592011/02/22 معلم

١المجاھدین العرب االبتدائیة  2010/07/01 كریمة محمود أمین سلیمان 2384935 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

دمحم بدران البعلي اإلبتدائیة 2010/07/01 لبنى عكاشة أحمد دمحم 2222117 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

التل بنین اإلبتدائیة 2011/07/12 مایكل الفرید جاد هللا مطران 2268210 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنین 2011/07/12 دمحم أحمد عبد الرازق سلیم 2265822 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

التل الكبیر الثانویة بنین 2011/07/12 دمحم اسماعیل دمحم عبد الرحیم 2265116 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

التل الكبیر الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/12 دمحم السید العربي دمحم كمال 2267041 كفـءكفـء1652011/07/12 معلم

أبو سالیة ب تعلیم أساسي 2010/05/01 دمحم الھادي شفیق حامد 2219913 كفـءكفـء1662011/02/22 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2011/07/12 دمحم ثروت ابراھیم اسماعیل 2267007 كفـءكفـء1672011/07/12 معلم

العبور اإلبتدائیة 2011/02/22 دمحم حامد دمحم حسن كبیر 1564723 كفـءكفـء1682011/02/22 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات ع تعلیم أساسي 2011/02/22 دمحم حسني علي دمحم الحضیري 1565033 كفـءكفـء1692011/02/22 معلم

دمحم بدران البعلي اإلبتدائیة 2011/07/12 دمحم زكریا مغاوري أبو مسلم 2229155 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم

-----------------------------------

7438of 3623 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

التل الكبیراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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یعمل بالدیوان 2008/06/02 دمحم سعید عبد الرحمن ابراھیم 1565111 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

الظاھریة الثانویة المشتركة 2011/02/22 دمحم صبحي شدید أحمد 1565100 كفـءكفـء1722011/02/22 معلم

منشیة السعادةاإلبتدائیة 2011/02/22 دمحم عصمت حسن حسین 2231984 كفـءكفـء1732011/02/22 معلم

أبو حلیفة اإلبتدائیة 2010/05/01 دمحم عكاشة أحمد دمحم 2220082 كفـءكفـء1742011/02/22 معلم

التل الكبیر الثانویة الجدیدة بنین 2007/10/02 دمحم علي اسماعیل علي 1564733 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

التل الكبیر الثانویة الجدیدة بنین 2011/07/12 دمحم عمر كامل سید الحمیلي 2270942 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2011/07/12 دمحم عید محمود ابراھیم 2267013 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

تل الحطب اإلبتدائیة 2011/02/22 دمحم فاروق علي أحمد 2232005 كفـءكفـء1782011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم حامد عبدالعزیز ب تعلیم أساسي 2011/02/22 دمحم مجدي حسن سید أحمد 1565233 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

التل الكبیر التجاریة 2011/02/22 دمحم محمود حامد مصطفى 1565086 كفـءكفـء1802011/02/22 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 دمحم محیى الدین شدید أحمد 2232041 كفـءفوق المتوسط1812011/07/01 معلم

الحویطى ع تعلیم أساسى 2010/03/01 محمود علي علي دمحم 2232059 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

الشیخ على البعلى اإلعدادیة 2011/07/12 مرفت اسماعیل دمحم عطیة 2265399 كفـءكفـء1832011/07/12 معلم

السالم اإلعدادیة 2010/07/01 مرفت دمحم عبادي السید 2351007 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

الحویطى ب تعلیم أساسي 2010/03/01 مروة الھادي حسیني امام 1563858 كفـءكفـء1852011/02/22 معلم

أبو حلیفة اإلبتدائیة 2011/02/22 مروة حمدان دمحم حسین 2140347 كفـءكفـء1862011/02/22 معلم

تل أبو حامد اإلبتدائیة 2011/07/12 مروة زغلول دمحم امام 1564883 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2010/07/01 مصطفى عبد المنعم اسماعیل دمحم حجازي 2265821 كفـءكفـء1882011/07/12 معلم

عمرو بن العاص اإلعدادیة 2011/07/12 مصطفى دمحم محمود حسن 2267014 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات ع تعلیم أساسي 2010/07/01 مصطفى محمود مبروك محمود 2387856 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

2011/07/12 الظاھریة تعلیم أساسي ب منال دمحم حسن دمحم 2265834 كفـءكفـء1912011/07/12 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2011/02/22 منى عبد الرازق موسى ابراھیم 2232071 كفـءكفـء1922011/02/22 معلم

الحویطى ب تعلیم أساسي 2010/03/01 منى عبد هللا علي دمحم 1565659 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2010/07/01 موسى محي الدین موسى سلیمان 2271721 كفـءكفـء1942011/07/12 معلم

دمحم بدران البعلي اإلبتدائیة 2011/07/12 میادة زكریا یوسف دمحم 2268531 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/02/22 میادة فتحي عبد الرازق منصور كبیر 2231999 كفـءكفـء1962011/02/22 معلم

على بن أبي طالب اإلعدادیة 2010/07/01 میادة محمود دمحم دمحم 2273081 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

عزبة منصور اإلبتدائیة 2010/06/01 میرفت حسن علي حسن 1563680 كفـءكفـء1982011/02/22 معلم

التل الكبیر الزراعیة 2006/12/08 نانسي محمود دمحم علي یوسف 2264311 كفـءكفـء1992011/07/12 معلم

القراقرة ب تعلیم أساسي 2010/07/01 ناھد حسین عبد الوھاب  حسین 2267003 كفـءكفـء2002011/07/12 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2010/03/01 نجوى ابراھیم جمعة أحمد 1562190 كفـءكفـء2012011/02/22 معلم

التل الكبیر الرسمیة للغات االبتدائیة 2010/03/01 نسمة محمود السید توني 1565219 كفـءكفـء2022011/02/22 معلم

العھدة اإلعدادیة 2011/07/12 نشوة ابراھیم دمحم سلیم 2232069 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2011/07/12 نشوة دمحم ابراھیم حسین 2268932 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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2011/07/12 الظاھریة ریاض أطفال نشوى السید العربي دمحم كمال 2267019 كفـءكفـء2052011/07/12 معلم

األبطال اإلبتدائیة 2011/07/12 نعمة دمحم مصطفى مكاوي 2268143 كفـءكفـء2062011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة بنات 2010/06/01 نعمت مصطفى دمحم عطیة 2217990 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

2010/07/01 دمحم عبد الدایم شاھین ریاض أطفال نفیسة دمحم صقر دمحم 2268166 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

تل الحطب اإلبتدائیة 2011/07/12 نھاد عبد الكریم عبد الرحمن ابراھیم 2266198 كفـءكفـء2092011/07/12 معلم

الشھیدعبدالمنعم ریاض اإلبتدائیة 2010/03/01 نھلة عید ابراھیم محمود 1565613 كفـءكفـء2102011/02/22 معلم

أمین عمر اإلبتدائیة 2010/07/01 نھى الشربیني ابراھیم دمحم 2231986 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

التل الكبیر الثانویة بنین 2011/07/12 نھى صالح دمحم ابراھیم 2270943 كفـءكفـء2122011/07/12 معلم

الظاھریة الجدیدة اإلبتدائیة 2010/07/01 نوال السید دمحم درویش 2353868 كفـءكفـء2132011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 نورا علي دمحم علي عطا 2265824 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

الظاھریة ع  تعلیم أساسى 2010/07/01 نورا دمحم عبد الحمید دمحم حلبي 2265835 فوق المتوسطفوق المتوسط2152011/07/12 معلم

العھده الجدیدة اإلبتدائیة 2011/07/12 نورة حسن سلیمان دمحم 2264305 كفـءكفـء2162011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 نورة مصطفى عبد الغني محمود 1565095 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

2011/07/12 تعلیم أساسي ب٢ المجاھدین العرب نیفین عبد المحسن دمحم سلیمان 1565582 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

أبوعیادة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 نیفین میخائیل عزیز میخائیل 2268165 كفـءكفـء2192011/07/12 معلم

الشیخ على البعلى اإلعدادیة 2010/07/01 ھالة عبد الحكیم عطیة محمود محجوب 2264300 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

كفر الشیخ عطیة ع تعلیم أساسى 2010/07/01 ھالة عالء الدین السید دمحم العنتبلي 2264320 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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القرین الجدیدة ع تعلیم أساسي 2011/07/12 ھبة أحمد سلیمان ابراھیم 2268538 كفـءكفـء2222011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/12 ھبة سید أحمد عبد الدایم رفاعي 2268240 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

السالم اإلعدادیة 2010/07/01 ھبة دمحم دمحم اسماعیل 2341529 كفـءكفـء2242011/07/12 معلم

التل الكبیر البلد االبتدائیة 2010/07/01 ھمت مصطفى دمحم رشاد 2268217 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

دمحم عبد الدایم شاھین اإلبتدائیة 2010/03/01 ھناء ابراھیم عبد العزیز مرسي 1565571 كفـءكفـء2262011/02/22 معلم

الغرابوه االبتدائیة 2011/07/12 ھناء بیومي عبد الحمید دمحم 2267500 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

العبور اإلبتدائیة 2011/02/22 ھناء صابر علي دمحم 2232052 كفـءكفـء2282011/02/22 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/07/01 ھناء دمحم عبد الفتاح علي 2268204 كفـءكفـء2292011/07/12 معلم

القرین الجدیدة ب تعلیم أساسي 2011/07/12 ھناء دمحم دمحم عبد ربھ 2268223 كفـءكفـء2302011/07/12 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/07/01 ھند حسن محمود دمحم 2267015 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

التل الكبیر التجاریة 2010/05/15 ھند فتحي عبد الباسط طوغان 2267010 كفـءكفـء2322011/07/12 معلم

2011/07/12 فاطمة الزھراء ریاض اطفال ھند محمود علي ابراھیم 2395642 كفـءكفـء2332011/07/12 معلم

الحویطى ب تعلیم أساسي 2010/07/01 ھند موسى عبد المجید حسن 2267004 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

2010/07/01 الظاھریة تعلیم أساسي ب ھیام دمحم عبد الفتاح جمعھ 2268942 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

الغرابوه االبتدائیة 2011/02/22 ھیثم عبد الفتاح دمحم حسن 1565154 كفـءكفـء2362011/02/22 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/12 وفاء محمود السید ابراھیم 2267509 كفـءكفـء2372011/07/12 معلم

التل الكبیر اإلعدادیة الجدیدة 2010/07/01 والء السید علي أحمد 2264313 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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التل الكبیراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبو بكر الصدیق اإلبتدائیة 2010/07/01 ولید دمحم عبد الحمید عبد هللا 2271750 كفـءكفـء2392011/07/12 معلم

عثمان بن عفان اإلبتدائیة 2011/07/12 ولید دمحم عطیة دمحم الجاویش 2264278 كفـءكفـء2402011/07/12 معلم

عثمان بن عفان اإلبتدائیة 2011/02/22 یاسر جمال ابراھیم دمحم 1564968 كفـءكفـء2412011/02/22 معلم

الشھید احمد عادل وصفى الصناعیة 2010/07/01 یسرا علي حسین رشید 2267504 كفـءكفـء2422011/07/12 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة غرباالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوطفیلة االبتدائیة 2009/04/01 عبدالباقى دمحم عبدالباقى حسین 2350462 كفـءكفـء12011/07/12 أمین مكتبة

طھ حسین االبتدائیة 2007/12/28 على شحات خیر حسن 2350667 كفـءكفـء22011/07/12 أمین مكتبة

السموح تعلیم أساسي ع 2006/01/11 فھیمة فتحى اسماعیل سالم 2351095 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

الفرس االبتدائیة 2009/04/01 دمحم غریب دمحم غریب 2347247 كفـءكفـء42011/07/12 أمین مكتبة

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 2009/04/01 نھلھ عبدالعال دمحم راشد 2363947 كفـءكفـء52011/07/12 أمین مكتبة

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2009/04/01 ھدى دمحم ابراھیم دمحم 2351094 كفـءكفـء62011/07/12 أمین مكتبة

النصر االعدادیة 2011/07/12 ابراھیم صابر سلیم درھوس 2351098 كفـءكفـء72011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2008/01/01 ایناس السید سالم رضا هللا 2328885 كفـءكفـء82011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2009/04/01 حیاة زكریا ابراھیم حسین 2351078 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى نفسى

القنطرة غرب االبتدائیة 2008/07/01 اسماء الھادى احمد حسن 2237928 كفـءكفـء102011/07/12 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة 2010/07/01 السید الدیدامونى عبدالعال ابراھیم 2233003 كفـءكفـء112011/02/22 أخصائى اجتماعى

احمد عرابى االعدادیة بنین 2008/07/01 دمحم احمد محمود رزق النجدى 2267408 كفـءكفـء122011/07/12 أخصائى اجتماعى

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2007/07/02 مروى محمود دمحم الخضرى 2328910 كفـءكفـء132011/07/12 أخصائى اجتماعى

الفاروق عمر االبتدائیة 2011/07/12 منى حسن عبدالمنعم دمحم 2393684 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

البناھوه االبتدائیة 2011/07/12 نادى انور برسوم سیحھ 2267410 كفـءكفـء152011/07/12 أخصائى اجتماعى

القنطرة غرب الثانویة الصناعیة بنات 2000/07/01 ابراھیم سالم دمحم سلیمان 765355 كفـءكفـء162009/01/04 معلم أول

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 1999/03/20 دمحم احمد صالح محمود 2058755 كفـءكفـء172009/11/09 معلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة غرباالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوخلیفة الثانویة بنات 2011/07/01 ابراھیم  دمحم ابراھیم عبدهللا 2345347 كفـءكفـء182011/07/12 معلم

الشھید أبانوب صابر جاب هللا االبتدائیة 2010/06/01 اجیھ فرید فكرى میخائیل 2350708 كفـءكفـء192011/07/12 معلم

ابوفاروق االعدادیة 2011/02/22 احمد حسن دمحم حسن 2233272 كفـءكفـء202011/02/22 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2009/04/01 احمد سعید عبدالمقصود العشرى 2351138 كفـءكفـء212011/07/12 معلم

ابوخلیفة الثانویة بنین 2009/04/01 احمد صالح احمد عیسى 2351162 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2009/09/22 احمد عبدالسالم الطاھر دمحم 2231496 كفـءكفـء232011/07/12 معلم

ابراھیم مسلم االعدادیة 2009/04/01 احمد عبدالواحد احمد حمید 2351161 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

الریاح االبتدائیة 2008/07/01 احمد دمحم احمد عیسى 2237133 كفـءكفـء252011/02/22 معلم

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 2009/04/01 احمد دمحم جمال عبدالمحسن 2351171 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة الصناعیة بنین 2009/04/01 احمد دمحم عبدالھادى احمد 2346816 كفـءكفـء272011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2008/07/01 احمد دمحم على رحیل 2235117 كفـءكفـء282011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2009/04/01 احمد محمود حفنى محمود 2351188 كفـءكفـء292011/07/12 معلم

ابوخلیفة الثانویة بنات 2009/04/01 اسامھ دمحم دسوقى ابراھیم 2351164 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

بالل بن رباح االعدادیة 2009/04/01 اسلیم سالم حمدان سلمى 2351170 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/02/20 اسماء عبید هللا دمحم عبد هللا 2350711 كفـءكفـء322011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2011/07/12 اسماء فتحى دمحم عبدهللا 2349344 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة التجاریة 2009/04/01 اسماعیل السید اسماعیل حفنى 2386506 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القنطرة غرباالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2009/04/01 السید حسن عبد القادر رفاعى 2351187 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

احمد عرابى االعدادیة بنین 2009/04/01 السید على سلیم سالم 2351169 كفـءكفـء362011/07/12 معلم

الریاح االعدادیة 2011/07/12 الشیماء جمال عبدالباسط دمحم 2351167 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

فوزى السید االبتدائیة 2010/06/01 الھام دمحم امین احمد 2233286 كفـءكفـء382011/02/22 معلم

االتحاد االبتدائیة 2011/02/22 امال  سالم سلمى سویلم 2231540 كفـءكفـء392011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2009/04/01 امانى ثروت دمحم عبدالمقصود 2328697 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2010/07/01 امانى عبدهللا حسین على 2347280 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2008/06/09 امانى عبدالمنعم عبداللطیف دمحم 2234543 كفـءكفـء422011/02/22 معلم

النصر االعدادیة 2010/07/01 امانى دمحم دمحم السید 2351156 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

البیاضیة االبتدائیة 2008/07/01 امل على سویلم عبدهللا 2233933 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2011/07/12 امل فؤاد فھید سالم 2351151 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2006/05/17 امل دمحم على خلیل 2230468 كفـءكفـء462011/02/22 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2007/06/02 امیرة سالمة امیر محمود 2230238 كفـءكفـء472011/02/22 معلم

السموح تعلیم أساسي ب 2007/06/02 امیرة فؤاد فھید سالم 2234083 كفـءكفـء482011/02/22 معلم

احمد عرابى االعدادیة بنین 2009/04/01 امیره دمحم سالم دمحم 2351157 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

انور السادات االبتدائیة 2010/07/12 امینھ السید عراقى دمحم 2341907 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2008/07/01 انعام ابراھیم ملك صالح 2230253 كفـءكفـء512011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2010/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة ایمان ابراھیم حسانین عبدالحلیم 2232459 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

العبور االبتدئیة 2011/07/12 ایمان احمد شكوكو عثمان جادالكریم 2350680 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

انور السادات االبتدائیة 2007/10/02 ایمان شحاتھ عبدالحافظ دمحم 2255759 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

ابوفاروق االعدادیة 2011/07/12 ایمان صالح دمحم زاید 2350710 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

احمد عرابى االعدادیة بنین 2010/06/01 ایمان صالح محمود عزب 2259943 كفـءكفـء562011/02/22 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2009/04/01 ایمان عبدهللا حسین عماره 2351159 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2003/07/01 ایمان دمحم سلیمان دمحم 766137 كفـءكفـء582010/03/17 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2008/01/01 ایمن جمعة ابراھیم دمحم 2348364 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2008/07/01 ایمن عبدالرؤف دمحم دمحم 2246821 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

المھندس الجدیدة االبتدائیة 2008/07/01 بدیعة صباح سلیمان سالم 2388761 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

السواركھ االبتدائیة 2010/07/01 بسمھ ابراھیم شحاتھ دمحم 2347289 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2010/07/01 بندارى السید بندارى احمد 2228499 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

الریاض االبتدائیة 2009/04/01 بوسى احمد دمحم مصطفى 2349047 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

الریاض االعدادیة 2011/03/01 تمام سلیم سلیمان سلیم 2234981 كفـءكفـء652011/03/01 معلم

السموح تعلیم أساسي ب 2007/06/02 ثناء ابراھیم السید مبارك 2229754 كفـءكفـء662011/02/22 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2009/04/01 حازم حامد عبد الحمید على 2351174 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

الفیروز االبتدائیة 2011/07/12 حامد عبدالعال دمحم اسماعیل 2264899 كفـءكفـء682011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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األعلي

النصر االعدادیة 2011/07/12 حسن جمعة عبدالحمید ابرھیم 2235116 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

الفیروز االبتدائیة 2011/07/12 حسن سعید دمحم سلیمان 2350702 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة الزراعیة 2007/06/25 حسین عبدالحمید رزق حسن عبدالوھاب 2252505 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال 2010/07/01 حنان ابراھیم سلیمان شلبى 2345293 كفـءكفـء722011/07/01 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2004/07/01 حنان سالم سلیمان عمرو 762284 كفـءكفـء732009/01/04 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2011/07/01 حنان عودة عمرو سالم 2345342 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2007/10/02 دالیا كمال بطرس نصرى 2329738 كفـءكفـء752011/07/12 معلم

النصر االعدادیة 2011/07/12 درویش احمد رفاعى سالم 2351180 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2008/02/02 دعاء احمد عبدالفتاح عبدالرحمن 2347276 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

القنطرة غرب ریاض اطفال 2008/06/02 دعاء احمد یوسف دمحم 2232629 كفـءكفـء782011/02/22 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2007/06/02 دعاء حسن محمود على 2231301 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

الریاض االعدادیة 2011/02/22 دعاء عید احمد على 2234599 كفـءكفـء802011/02/22 معلم

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 2009/04/01 دعاء دمحم اسماعیل یوسف 2328901 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة الرسمیة للغات 2010/06/01 دینا السید السید دمحم 2234566 كفـءكفـء822011/02/22 معلم

ابوطفیلة ریاض اطفال 2009/04/01 دینا حسن احمد عبد التواب 2350490 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

الفرس االبتدائیة 2011/02/22 دینا رشدى حسن السید 2230777 كفـءكفـء842011/02/22 معلم

التحریر االبتدائیة 2010/07/01 دینا عبدالرحمن دمحم دمحم 2349459 كفـءكفـء852011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القنطرة غرباالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القنطرة غرب االعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/12 راضى محمود عبدالجواد عبدون 2247024 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2008/07/01 رانیا جمال بیومى دمحم 2229642 كفـءكفـء872011/03/02 معلم

الریاض االبتدائیة 2011/02/22 رانیا رمضان عبد الحمید حسن 2232927 كفـءكفـء882011/02/22 معلم

النصر االعدادیة 2011/07/12 رانیا دمحم حنفى دمحم 2347346 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2008/07/01 رانیا مصطفى السید احمد 2236258 كفـءكفـء902011/07/12 معلم

المھندس الجدیدة االعدادیة 2009/04/01 رباب حنفى محمود دمحم 2350463 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة الرسمیة للغات 2011/02/22 رباب عبدالعال فوزى دمحم 2229485 كفـءكفـء922011/02/22 معلم

الریاض االبتدائیة 2010/06/01 رجاء صابر ابراھیم احمد 2232958 كفـءكفـء932011/02/22 معلم

الشھید احمد مصطفى ریاض اطفال 2010/07/01 رحاب دمحم سلیمان عید 2350961 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2007/06/02 رحمة ودیع عطیة عبدهللا 2235105 كفـءكفـء952011/03/02 معلم

الشھید احمد مصطفى االبتدائیة 2010/07/01 رشا حسین عبدالحمید حسین 2345338 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

2009/04/01 الخضرى االبتدائیة رشا عبداللطیف سیف النصر على 2355747 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2007/06/02 رشا على عبدالرحمن یوسف 2231350 كفـءكفـء982011/02/22 معلم

2009/04/01 االبتدائیة١٩السالم ك  رشا فتحى سعید توفیق 2363590 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2011/02/22 رشا فتوح ابوالحمد اسماعیل 2231731 كفـءكفـء1002011/02/22 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2005/11/02 رشا محمود دمحم صالح 2235010 كفـءكفـء1012011/02/22 معلم

السموح تعلیم أساسي ب 2010/07/01 رشا ناصر عبدالمانع سالم 2350679 كفـءكفـء1022011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

القنطرة غرب الثانویة الصناعیة بنین 2009/04/01 رضا امین دمحم امین 2346814 كفـءكفـء1032011/07/12 معلم

االخارسة االبتدائیة 2009/04/01 رضا سلیم حسن احمد 2350486 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/03/02 رضا عبدالمجید دمحم دمحم 2234579 كفـءكفـء1052011/03/02 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2010/07/12 رضى سالم سلمى سویلم 2350716 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

احمد عرابى االعدادیة بنین 2009/04/01 رغده عادل عبدالعزیز السید 2351145 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2009/04/01 ریة قاسم دمحم حسین 2350479 كفـءكفـء1082011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2007/12/02 زینب ابراھیم دمحم منصور 2350706 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

الشھید خیرى االبتدائیة 2010/07/01 زینب عبدالستار سعد عبدالرحیم 2234130 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

الروضة االبتدائیة 2008/07/01 سامح عادل صابر راضى 2235031 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

النصر االبتدائیة 2011/02/22 سامى دمحم اسماعیل الصغیر 2231428 كفـءكفـء1122011/02/22 معلم

القنطرة غرب ریاض اطفال 2011/07/01 سحر عبدالرحمن احمد على 2370905 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

فوزى السید االبتدائیة 2010/07/01 سحر دمحم موسى دسوقى 2348760 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

2008/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة سحر محمود فرج على 2232439 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2006/04/25 سلمى دمحم احمد خضر 2351146 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

2010/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة سلوى جابر على محمود 2350464 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

القنطرة غرب الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/07/01 سماح ابو الفضل حسین عبدالعال 2345404 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2007/06/02 سماح دمحم احمد محسن 2231452 كفـءكفـء1192011/02/22 معلم
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األعلي

الفاروق عمر االبتدائیة 2011/07/12 سماح مرقص عبید عبدالسید 2350688 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2010/06/01 سمر السید دمحم احمد 2232383 كفـءكفـء1212011/02/22 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2008/07/01 سمر النمر دمحم عمر 2235026 كفـءكفـء1222011/02/22 معلم

فوزى السید االبتدائیة 2009/04/01 سمر سعید عوض هللا حسن 2362453 كفـءكفـء1232011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2010/06/01 سمر عبدالعال السید عبدالعال 2230773 كفـءكفـء1242011/02/22 معلم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 سمر قطب  السید عسران 2345363 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2009/04/01 سمر دمحم عبدالباقى على 2351152 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2006/11/25 سمیة دمحم محمود ابراھیم 2233267 كفـءكفـء1272011/02/22 معلم

النصر االبتدائیة 2011/07/12 سمیھ دمحم سید حسن 2345377 كفـءكفـء1282011/07/12 معلم

االمام على االبتدائیة 2010/06/01 سھام السید دمحم سلیمان 2233919 كفـءكفـء1292011/02/22 معلم

2007/09/25 االبتدائیة١٤ك  سوزان اسماعیل احمد محمود 2252586 كفـءكفـء1302011/07/12 معلم

العبور االبتدئیة 2009/04/01 سومھ السید عراقى دمحم 2350668 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2009/04/01 شریف العربى اسماعیل مصطفى 2350717 كفـءكفـء1322011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2011/02/22 شرین محمود دمحم عبدالبارى 2233886 كفـءكفـء1332011/02/22 معلم

االمام على االبتدائیة 2009/04/01 شرین یوسف جبرائیل ابراھیم 2350686 كفـءكفـء1342011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2010/07/01 شیرین جمال احمد ابراھیم 2339210 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال 2010/07/01 شیماء السعید احمد احمد 2345297 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2005/12/21 شیماء السید عشرى عبد الحمید 2350696 كفـءكفـء1372011/07/12 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2008/07/01 شیماء صابر كامل فرغلى 2234951 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة التجاریة 2010/07/12 شیماء عادل محسوب أبو خضیر 2342039 كفـءكفـء1392011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١٤ك  شیماء منصور دمحم محمود 2345471 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

الشیخ رضوان االعدادیة 2007/06/24 صابرین السید اسماعیل دمحم 2230839 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

الفرس االبتدائیة 2011/02/22 صابرین جمال السید عبدالغنى 2234518 كفـءكفـء1422011/02/22 معلم

الشھید أبانوب صابر جاب هللا االبتدائیة 2009/04/01 صفاء جمال كامل عبدالسالم 2350685 كفـءكفـء1432011/07/12 معلم

ابورشید االبتدائیة 2010/06/01 صفاء ماھر راشد ابراھیم 2247002 كفـءكفـء1442011/02/22 معلم

2011/07/12 فاطمة الزھراء االبتدائیة صفیھ یوسف احمد الربیعى 2344958 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

ابراھیم مسلم االبتدائیة 2007/06/03 صالح حسن حسین عبدهللا 2350664 كفـءكفـء1462011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2008/07/01 عاطف صالح على دمحم 2351139 كفـءكفـء1472011/07/12 معلم

الفیروز االبتدائیة 2011/02/22 عبدالغفور دمحم عبدالغفور یونس 2233274 كفـءكفـء1482011/02/22 معلم

القنطرة غرب الثانویة الزراعیة 2010/07/01 عبدهللا ابراھیم سلیمان الشافعى 2353362 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

الشیخ رضوان االبتدائیة 2009/04/01 عزة عبدالعظیم عبدالمبدى عبدالرحیم 2349472 كفـءكفـء1502011/07/12 معلم

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 2010/07/12 عزه عالم جوده حافظ 2382046 كفـءكفـء1512011/07/12 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة بنین 2009/04/01 عالء احمد محمود عنان 2351148 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

الریاض االعدادیة 2011/07/01 عالء عبدالرحمن على مصطفى 2351176 كفـءكفـء1532011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابوخلیفة الثانویة بنات 2011/07/01 عالءالدین عبدالقادر احمد عبدالقادر 2236238 كفـءكفـء1542011/07/12 معلم

االتحاد االبتدائیة 2008/07/01 على سلیمان على سالمة 2388506 كفـءكفـء1552011/07/12 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2010/06/01 علیاء احمد عبدهللا احمد 2233134 كفـءكفـء1562011/02/22 معلم

عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/12 علیاء خالد عبدالسالم دمحم 2399701 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2008/07/01 علیاء عادل عوض على 2229725 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

الشیخ رضوان االبتدائیة 2009/04/01 عماد سلیمان سالمة سلیمان 2354326 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2009/04/01 عمرو عبدالكریم احمد عبدالتواب 2351160 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

الجزیرة االبتدائیة 2011/03/02 عواطف دمحم بندارى احمد 2230770 كفـءكفـء1612011/03/02 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2008/07/01 عید سلیمان دمحم سالم 2233254 كفـءكفـء1622011/02/22 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2010/07/01 غادة أنور عبدالعال محمود 2267405 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2007/06/02 فاتن عبدالعاطى صباح اسماعیل 2234959 كفـءكفـء1642011/02/22 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2009/04/01 فادیھ جامع مقبل نصار 2350482 كفـءكفـء1652011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ع 2008/07/01 فاطمة ابراھیم احمد مصطفى 2229876 كفـءكفـء1662011/02/22 معلم

البیاضیة االبتدائیة 2008/07/01 فاطمة ابوالنور مختار ابراھیم 2234219 كفـءكفـء1672011/02/22 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2010/07/01 فاطمة الزھراء حنفى محمود دمحم 2345324 كفـءكفـء1682011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2010/06/01 فاطمة السید زاھر عطاهللا 2229708 كفـءكفـء1692011/02/22 معلم

الشھید احمد مصطفى االبتدائیة 2010/06/01 فاطمة السید على السید 2235107 كفـءكفـء1702011/02/22 معلم
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األعلي

النصر االبتدائیة 2010/06/01 فاطمة عبدهللا حسین على 2230643 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

الفیروز االبتدائیة 2011/07/12 فتحى على سالم مصطفى 2233275 كفـءكفـء1722011/07/12 معلم

احمد عرابى االعدادیة بنین 2009/04/01 فوزى مصیلحى دمحم عبدالعال 2353159 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

الروضة االبتدائیة 2011/02/22 فوزیة دمحم على دمحم على 2231585 كفـءكفـء1742011/02/22 معلم

2008/07/01 الخضرى االبتدائیة كرم احمد رفاعى ابراھیم 2237071 كفـءكفـء1752011/02/22 معلم

ابوطفیلة ریاض اطفال 2010/07/01 كریمة ماھر محمود محمود 2350489 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

المھندس الجدیدة االعدادیة 2009/04/01 دمحم احمد عبدالرحمن احمد 2346498 كفـءفوق المتوسط1772011/07/12 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/02/22 دمحم السعید عباس دمحم 2232491 كفـءكفـء1782011/02/22 معلم

الفیروز االبتدائیة 2011/03/02 دمحم ثروت الحسینى دمحم 2233277 كفـءكفـء1792011/03/02 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2008/06/02 دمحم حسن دمحم النجدى 2230276 كفـءكفـء1802011/02/22 معلم

القنطرة غرب الثانویة الصناعیة بنین 2009/04/01 دمحم رجب دمحم عبدهللا 2346811 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2008/05/27 دمحم سالم دمحم حسن 2231504 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2011/02/22 دمحم سعید عبدالمقصود العشرى 2235037 كفـءكفـء1832011/02/22 معلم

القنطرة غرب االعدادیة الرسمیة للغات 2010/07/01 دمحم عادل احمد عبدالھادى 2351163 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

یسرى الشعراوى الثانویة بنات 2011/07/12 دمحم عادل صابر راضى 2388503 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

الریاض االبتدائیة 2010/06/01 دمحم عبدالعزیز ربیع احمد 2388509 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

الفرس االبتدائیة 2009/04/01 دمحم عطاهللا سلیمان حسن 2347254 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیة 2002/05/01 دمحم على ماھر حسن 762279 كفـءكفـء1882009/01/04 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2008/07/01 دمحم عید سلیمان عید 2233068 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2008/07/01 دمحم عید عبدالمجید حسن 2233260 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/12 دمحم محمود دمحم عثمان 2351204 كفـءكفـء1912011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2009/04/01 محمود احمد دمحم احمد 2386505 كفـءكفـء1922011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2008/06/02 محمود احمد دمحم احمد عامر 2229883 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/04/01 محمود السید عبدالموجود عبدالستار 2346536 كفـءكفـء1942011/07/12 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2011/07/12 محمود عادل محمود امین 2358217 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

الریاض االعدادیة 2010/07/01 مرام مراد على مظھر 2345460 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2007/03/25 مرفت عاطف دمحم عبدالاله 2357815 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

ابوخلیفة االعدادیة بنین 2011/02/22 مروة السید دمحم عبد العزیز 2231797 كفـءكفـء1982011/02/22 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2007/06/01 مروة عبدالمنعم نصر النجومى 2234558 كفـءكفـء1992011/02/22 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2010/06/01 مروة غریب عبادى سالم 2229224 كفـءكفـء2002011/02/22 معلم

النصر االعدادیة 2011/07/01 مروة دمحم الصباحى عبد الفتاح 2351175 كفـءكفـء2012011/07/12 معلم

العبور االبتدئیة 2011/02/22 مروة دمحم نجیب عقل امین 2235106 كفـءكفـء2022011/02/22 معلم

2010/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة مروه جامع مقبل نصار 2350469 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2009/04/01 مریم عبدالرحمن السید دسوقى 2349428 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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احمد عرابى االعدادیة بنین 2009/04/01 مریم مجدى كامل صلیب 2351182 كفـءكفـء2052011/07/12 معلم

الریاض االعدادیة 2007/07/01 مسلم سلیمان سالمان صباح 2349430 كفـءكفـء2062011/07/12 معلم

الشھید احمد مصطفى االبتدائیة 2011/02/22 مصطفى دمحم عمران حسین 2234496 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

الروضة االعدادیة 2009/04/01 مصطفى دمحم مصطفى ابراھیم 2351140 كفـءكفـء2082011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/22 منال سعید دمحم راشد 2233283 كفـءكفـء2092011/02/22 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2008/01/01 منال عبدالفتاح محمود ابو طالب 2351168 كفـءكفـء2102011/07/12 معلم

الشھید احمد مصطفى االبتدائیة 2010/07/01 منال فاروق دمحم عبدالجواد 2350471 كفـءكفـء2112011/07/12 معلم

القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2008/07/01 منال مھران عبدالعال احمد 2230196 كفـءكفـء2122011/03/02 معلم

االمام على االبتدائیة 2009/04/01 منى ابراھیم دمحم سلیمان 2363365 كفـءكفـء2132011/07/12 معلم

الفرس االبتدائیة 2011/02/22 منى احمد دمحم احمد 2230834 كفـءكفـء2142011/02/22 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2010/07/12 منى حامد عواد دمحم 2350458 كفـءكفـء2152011/07/12 معلم

العبور االبتدئیة 2010/07/01 منى حسن حسین غانم 2351149 كفـءكفـء2162011/07/12 معلم

2008/07/01 الخضرى االبتدائیة منى سالمان دمحم سالمان 2230835 كفـءكفـء2172011/02/22 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2010/07/01 منى عبدالقادر احمد عبدالقادر 2345457 كفـءكفـء2182011/07/12 معلم

الفرس االبتدائیة 2009/04/01 منى عبدهللا حسین عید 2347251 كفـءكفـء2192011/07/12 معلم

2010/06/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة منى فایز دمحم حماد 2234964 كفـءكفـء2202011/02/22 معلم

القنطرة غرب الثانویة الزراعیة 2007/01/01 منیرة محمود عمر احمد 2341121 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الریاض ریاض اطفال 2009/04/01 مى ابراھیم دمحم عبدهللا 2349342 كفـءكفـء2222011/07/12 معلم

ابوفاروق االعدادیة 2009/04/01 مى یوسف السید فرج 2351143 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2008/07/01 نادیة سلیمان عبداللطیف سلیمان 2229886 كفـءكفـء2242011/03/02 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2011/02/22 نادیة دمحم عبدالعلیم دمحمین 2228424 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة بنین 2011/07/12 ناصرة دمحم ابراھیم حسن 2351185 كفـءكفـء2262011/07/12 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2009/04/01 نانسى حنا یعقوب رزق 2350461 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2004/05/22 نجاح عبدالوھاب دمحم حسن 2229660 كفـءكفـء2282011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2010/07/01 نجالء دمحم راشد ابراھیم 2329793 كفـءكفـء2292011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة 2011/07/01 نجوى ابراھیم عبدالعزیز ابو الغیط 2345387 كفـءكفـء2302011/07/12 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2003/10/02 نرمین رضا احمد احمد 2285981 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

االمام على االبتدائیة 2011/02/22 نسرین سعید شحاتھ سوارس 2230838 كفـءكفـء2322011/02/22 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2008/07/01 نسمة عبدالوھاب دمحم حسن 2229695 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

2008/07/01 فاطمة الزھراء االبتدائیة نشوى عید سلیمان عید 2233048 كفـءكفـء2342011/02/22 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2008/07/01 نھا شعبان عباس یونس 2228558 كفـءكفـء2352011/07/12 معلم

العبور االبتدئیة 2011/02/22 نھى دمحم احمد دمحم 2230769 كفـءكفـء2362011/02/22 معلم

النصر االبتدائیة 2010/07/01 نھى نبیل جاد مقار 2345484 كفـءكفـء2372011/07/12 معلم

الشھید احمد مصطفى االبتدائیة 2010/06/01 نورا دمحم احمد دمحم 2229268 كفـءكفـء2382011/02/22 معلم

-----------------------------------

7438of 3642 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

أبوطفیلة االبتدائیة 2008/07/01 نورا محمود یمانى سلیم 2388504 كفـءكفـء2392011/07/12 معلم

ابوفاروق االعدادیة 2011/07/12 نیرمین كامل سلیم على 2350466 كفـءكفـء2402011/07/12 معلم

القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 نیفین محمود على شحاتھ 2230180 كفـءكفـء2412011/02/22 معلم

االخارسة االبتدائیة 2008/07/01 ھالة دمحم محمود دسوقى 2235041 كفـءكفـء2422011/03/02 معلم

بالل بن رباح االعدادیة 2009/04/01 ھبة احمد ابراھیم ابراھیم 2351205 كفـءكفـء2432011/07/12 معلم

عبد الرحمن بن عوف االبتدائیة 2009/04/01 ھبة صالح الصغیر دمحم 2340774 كفـءكفـء2442011/07/12 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2010/07/01 ھبة عبدهللا احمد دمحم 2351190 كفـءكفـء2452011/07/12 معلم

الریاح االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ السید ابراھیم حامد 2398897 كفـءكفـء2462011/07/12 معلم

النصر االعدادیة 2011/07/12 ھبھ السید احمد دمحم 2351183 كفـءكفـء2472011/07/12 معلم

الفاروق عمر االبتدائیة 2004/06/27 ھبھ فاروق انور ابراھیم 2235108 كفـءكفـء2482011/07/12 معلم

البناھوه االبتدائیة 2008/07/01 ھدى السید على عبدالعال 2230836 كفـءكفـء2492011/07/12 معلم

السموح تعلیم أساسي ب 2007/06/02 ھدى تھامى سلیمان حسن 2234060 كفـءكفـء2502011/02/22 معلم

بالل بن رباح االعدادیة 2010/07/01 ھدى خلف متولى احمد 2341900 كفـءكفـء2512011/07/12 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2010/07/01 ھدى غریب سالم سلیمان 2329760 كفـءكفـء2522011/07/12 معلم

سعد بن ابي وقاص االبتدائیة 2010/07/01 ھناء احمد ابراھیم دمحم 2345348 كفـءكفـء2532011/07/12 معلم

الریاض االبتدائیة 2009/04/01 ھناء حسن احمد احمد 2350678 كفـءكفـء2542011/07/12 معلم

القنطرة غرب االعدادیة بنات 2008/01/01 ھناء شعبان احمد دمحم 2328858 كفـءكفـء2552011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

فوزى السید االبتدائیة 2011/02/22 ھناء دمحم دمحم احمد مصطفى 2233278 كفـءكفـء2562011/02/22 معلم

سعد بن ابى وقاص ریاض اطفال 2010/07/01 ھند السید بدر المنجى 2345289 كفـءكفـء2572011/07/12 معلم

2008/07/01 الخضرى االبتدائیة ھند سویلم دمحم على 2237055 كفـءكفـء2582011/03/02 معلم

الشھید السید إبراھیم عامر ع 2010/06/01 ھویدا احمد ابوزید حسن 2228408 كفـءكفـء2592011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة 2006/01/01 ھیام  دمحم السید یوسف 2351189 كفـءكفـء2602011/07/12 معلم

القنطرة غرب الثانویة التجاریة 2010/07/02 ھیام محمود دمحم صالح 2235021 كفـءكفـء2612011/02/22 معلم

الشھید خیرى االبتدائیة 2010/06/01 وفاء ثابت احمد عبدالرازق 2229432 كفـءكفـء2622011/02/22 معلم

عبدالمنعم ریاض الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/07/12 وفاء حنیدق عبدالحلیم حسن 2367569 كفـءكفـء2632011/07/12 معلم

القنطرة غرب الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 وفاء طلعات عبدالحلیم بخیت 2234014 كفـءكفـء2642011/02/22 معلم

أبوطفیلة االبتدائیة 2008/07/01 وفاء محمود فرج على 2233247 كفـءكفـء2652011/02/22 معلم

المھندس االبتدائیة 2009/04/01 وفاء مصطفى دمحم مصطفى 2347293 كفـءكفـء2662011/07/12 معلم

القنطرة غرب االبتدائیة 2007/06/02 والء فتحى حسن بكرى 2234557 كفـءكفـء2672011/02/22 معلم

بالل بن رباح االعدادیة 2010/06/01 یاسر سجیع فھد اسماعیل 2350666 كفـءكفـء2682011/07/12 معلم

عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2009/04/01 یاسمین دمحم تمیم عبدالحلیم 2350675 كفـءكفـء2692011/07/12 معلم

أبونجیب االبتدائیة 2008/07/01 یوسف نجیب سراج بسل 2235112 كفـءكفـء2702011/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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األعلي

الفریق عبد الغنى الجمسى الثانویة 2010/07/01 ایمان دمحم عید الشریدى 2351343 كفـءكفـء12011/07/12 أمین مكتبة

االبطال ع م 2010/07/01 عفاف على احمد محمود 766237 كفـءكفـء22011/07/12 أمین مكتبة

فكریة ملحقة بالقنطرة شرق ب.ف 2005/10/14 احمد على عبدالعال على 2227714 كفـءكفـء32011/07/12 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز ع 2011/07/01 دمحم السید اسماعبل اسماعیل 2393467 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود السید السید 2166104 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى اجتماعى

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/07/01 منى حامد عبد العاطى السید 2344537 كفـءكفـء62011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صالح ریاض ع 2011/07/01 ھیام دمحم صالح دمحم 2348228 كفـءكفـء72011/07/12 أخصائى اجتماعى

القنطرة شرق الثانویة 1994/04/24 عبد الخالق السید حسن النجار 758967 كفـءكفـء82009/11/09 معلم أول أ

احمد زویل الرسمیة لغات ابتدائى 2010/07/01 ابتھال فیاض محمود ھریدى 2139352 كفـءكفـء92011/07/12 معلم

االبطال العرب االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم حسین سالم دمحم 2266360 كفـءكفـء102011/07/12 معلم

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2010/04/01 ابراھیم عودة على سالمة 2344785 كفـءكفـء112011/07/12 معلم

عثمان بن عفان تعلیم أساسى ب 2009/04/01 ابراھیم فتحى حسن عبده 2351355 كفـءكفـء122011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم محمود على احمد 2166150 كفـءكفـء132011/07/12 معلم

ام المومنین ع 2010/02/11 احمد على احمد احمد 2351340 كفـءكفـء142011/07/12 معلم

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2007/03/02 اسالم ناجى خالف سید 2351375 كفـءكفـء152011/07/12 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة 2011/03/01 اسماء عنتر صبرى اسماعیل 2230216 كفـءكفـء162011/03/01 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة 2009/09/10 السید رمضان دسوقى ابوالحسن 2234576 كفـءكفـء172011/02/22 معلم
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كود المعلمم
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 السید عبد الحمید السید سلیمان 2347150 كفـءكفـء182011/07/12 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/02/22 امانى احمد دمحم احمد 1557102 كفـءكفـء192011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2005/02/02 امانى محب ابراھیم وھبھ 2344747 كفـءكفـء202011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/12 امل احمد ماھر دمحم 2139427 كفـءكفـء212011/07/12 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2009/04/01 أمیرة عبد الرحمن دمحم ابراھیم 2344773 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2010/07/01 امیره  سلیمان حمد  احمد 2342164 كفـءكفـء232011/07/12 معلم

الفریق عبد الغنى الجمسى الثانویة 2010/07/01 ایمان احمد عبد الفتاح البدویھى 2394317 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/22 ایمان دمحم رمضان عبد المجید 2166171 كفـءكفـء252011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/22 تونى میالد فكرى میخائیل 2136761 كفـءكفـء262011/02/22 معلم

العبور الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/12 جولي نصرى جندى ابراھیم 2344770 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز ع 2009/02/01 جولیا  صابر منصور دمیان 2351350 كفـءكفـء282011/07/12 معلم

القنطرة شرق االبتدائیة 2007/12/15 جولیا نظمى جندى ابراھیم 2179827 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

القنطرة شرق الزراعیة المشتركة 2009/04/01 حسن خلیل حسن دسوقى 2350699 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

العاشر من رمضان ع 2005/07/01 حكمت حشن الشاذ لى المھدى 2137297 كفـءكفـء312011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/07/01 حنان السید فتحى دمحم 2351369 كفـءكفـء322011/07/12 معلم

القنطرة شرق الزراعیة المشتركة 2009/04/01 دعاء فتحى عبد االلھ على 2351382 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات اعدادى 2011/07/01 دعاء دمحم عبد المجید ابوالمجد 2346001 كفـءكفـء342011/07/12 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة شرقاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ام المومنین ع 2010/01/01 دعاء دمحم مصطفى احمد 2239304 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

القنطرة شرق االعدادیة 2008/01/15 دینا جورج شھدى عبدالشھید 2351150 كفـءكفـء362011/07/12 معلم

السادات االبتدائیھ 2011/07/01 رامى خلف جرجس سعد 2351354 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

القناة االبتدائیة بشرق 2006/01/01 رانیا میالد بشرى سدراك 2185461 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/07/01 رجاء عبد الرحمن دمحم غریب 2344771 كفـءكفـء392011/07/12 معلم

السادات االبتدائیھ 2011/07/12 ریمون ثروت مرزوق غطاس 2136207 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات ابتدائى 2010/07/12 ریھام حسین دمحم حسین 2136113 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

االبطال الثانویة المشتركة 2010/07/01 زھوه خضرى اسماعیل دردیر 2351366 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 زینب دمحم دمحم عبد المقصود 2348227 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

العاشر من رمضان تعلیم أساسى ب 2011/07/12 سالى حمدان خلیل سلیمان 2344772 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

االبطال الثانویة المشتركة 2011/07/01 سعید دمحم عبد الفتاح مصطفى 2351349 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

القناة االبتدائیة بشرق 2007/12/19 سعید مسعود شھدى عبد الشھید 2301062 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

اكتوبر االبتدائیة٨ 2009/02/25 سمر دمحم عبد الموجود قناوى 2351364 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2010/06/01 شرین  السید جوده شحاتھ 2347149 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

الشھید العطیفى ع 2009/04/01 شیماء حمدى دمحم مطر 2350703 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

القنطره شرق ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء محمود صالح محمود 2227399 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

القنطرة شرق االعدادیة 2010/02/22 صفا جمال على مطاوع 2255045 كفـءكفـء512011/02/22 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة شرقاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن عبد العزیز ع 2011/07/12 عبد الرحمن  ابوبكر الصدیق على حسن 2351374 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

مبارك كول القنطرة شرق الثانویة الصناعیة 2010/07/12 عالء حسن فرید دمحم 2344784 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

االبطال ع م 2009/04/01 فاطمة حسن على احمد 2357964 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة سلیمان السید سلیمان 2169742 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

القناة االبتدائیة بشرق 2010/06/01 فاطمة نصار دمحم سلیمان 2136194 كفـءكفـء562011/03/02 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات اعدادى 2010/07/01 قدریة محسن خلیل ابراھیم 2351239 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2010/07/01 مارى فؤاد برسوم ساویرس 2344777 كفـءكفـء582011/07/12 معلم

القنطرة شرق االعدادیة 2008/01/11 مارى مجدى نصیف كریوس 2301087 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

القنطرة شرق التجاریة المشتركة 2011/07/01 ماریان یواقیم مزارع بخیت 2351348 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

االبطال الثانویة المشتركة 2011/07/01 ماھر عیاد سلمان سلیم 2351367 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات ابتدائى 2010/07/01 دمحم احمد دمحم احمد 2345458 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

القنطرة شرق الجدیدة االبتدائیة 2009/04/01 دمحم جمال عبد هللا احمد 2351377 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سالمة عبد العظیم على 2366004 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز ع 2007/10/23 دمحم سید سالم سلیمان 2136032 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

احمد زویل الرسمیة لغات ابتدائى 2007/06/13 دمحم عوض دمحم محمود 2136646 كفـءكفـء662011/02/22 معلم

الشھید دمحم صالح ریاض ع 2011/03/01 دمحم فتحى دمحم عبد الوھاب 2136715 كفـءكفـء672011/03/02 معلم

االبطال العرب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم كمال سید عبد الباقى 2266357 كفـءكفـء682011/07/12 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة شرقاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2009/04/01 دمحم دمحم عبد هللا السید 2344783 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

خالد بن الولید تعلیم أساسى اعدادى 2009/04/01 دمحم محمود ابراھیم على 2351352 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2007/12/03 محمود عبد الظھیر محمود فرغلي 2344127 كفـءكفـء712011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح ریاض ع 2009/06/12 مروة  طلعت مسعود الرفاعى 2351341 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

القنطرة شرق االعدادیة 2008/07/01 مروة احمد دمحم احمد 2233288 كفـءكفـء732011/02/22 معلم

السادات االبتدائیھ 2010/07/01 مریان نعیم العریان غبلایر 2350701 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

القنطرة شرق االبتدائیة 2011/07/12 مریانھ جرجس شھدى عبد الشھید 2351379 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

االبطال الثانویة المشتركة 2009/04/01 معتز باm  رجب على دمحم 2351342 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

القنطرة شرق الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 منال محروس دمحم ھریدى 2233263 كفـءكفـء772011/02/22 معلم

السادات االبتدائیھ 2010/06/01 منى على ابراھیم حجاج 2136218 كفـءكفـء782011/03/02 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة 2011/02/22 میاده الشوادفى عبده سلیم 2255048 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

ام المومنین ع 2003/12/17 نادیة سلیمان نصار سلیمان 2324019 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات اعدادى 2009/07/11 نانسى عبدالحلیم عباس عبدالحلیم 2234547 كفـءكفـء812011/02/22 معلم

یعمل بالدیوان 2008/07/01 نجالء عبدهللا عبدالحلیم سلیمان 2232590 كفـءكفـء822011/02/22 معلم

أبو بكر الصدیق ریاض اطفال 2011/07/01 نجوي احمد صدیق احمد 2348226 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة 2003/02/15 نسرین ابراھیم ابراھیم دمحم ھاللى 2351365 كفـءكفـء842011/07/12 معلم

االبطال العرب االبتدائیة 2010/03/01 نسمة السید البدوى دمحم حسانبن 2140411 كفـءكفـء852011/02/22 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة شرقاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القنطرة شرق الثانویة 2009/02/27 نھى احمد عبد هللا على 2351357 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

القنطرة شرق االعدادیة 2011/07/01 نھى زكریا مترى فتیان 2351065 كفـءكفـء872011/07/12 معلم

االبطال العرب االبتدائیة 2011/07/01 نورا دمحم عباس التھامى 2351372 كفـءكفـء882011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 ھانى شاكر دمحم صالح 2166129 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح ریاض ع 2006/11/01 ھانى عزت نصیف كریوس 2136740 كفـءكفـء902011/03/02 معلم

القنطرة شرق الثانویة 2010/07/01 ھبةاللة دمحم دمحم عبدالحمید 2136182 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز ع 2009/04/01 ھبھ راضى عبدالمنعم جوده 2343673 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

االبطال الثانویة المشتركة 2011/07/12 ھدى  سید سالم سلیمان 2351351 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

القنطرة شرق الثانویة 2010/07/01 ھدى سالم خلیل سالم 2351383 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/10/30 ھناء ابراھیم سلیمان ابراھیم 2136085 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2011/07/12 ھند دمحم عامر عمار 2344781 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

القنطرة شرق الزراعیة المشتركة 2010/07/01 وسام عبدالفتاح دمحم ابراھیم 2346806 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

أحمد زویل الرسمیة لغات اعدادى 2010/07/01 وفاء  االمیر عبد الحلیم احمد 2351346 كفـءكفـء982011/07/12 معلم

القنطره شرق ریاض اطفال 2007/02/05 وفاء دمحم احمد السید 2328700 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

االبطال ع م 2011/07/01 والء احمد دمحم اسماعیل 2347583 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

القنطرة شرق الصناعیة المشتركة 2009/04/01 والء حسن عبدالحق دمحم 2347152 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

العاشر من رمضان ع 2011/07/01 ولید عالم حامد الدنفیقى 2266352 كفـءكفـء1022011/07/12 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القنطرة شرقاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان تعلیم أساسى ب 2011/02/22 یاسمین ابراھیم على على رمضان 2234213 كفـءكفـء1032011/02/22 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الواصفیة ع م 2001/08/23 سعدیھ رزق رجب بخیت 2351279 كفـءكفـء12011/07/12 أمین مكتبة

المستقبل الثانویة المشتركة 2009/01/02 شاھنده محمود دمحم الصورى 2351237 كفـءكفـء22011/07/12 أمین مكتبة

مكارم االخالق االبتدائیة 2002/01/01 غاده مصطفى عبدالعزیز مصطفى 2341071 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/12 وائل السید فكرى دمحم 2343253 كفـءكفـء42011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

الوراوره ع م 2011/07/12 السید بكیرة السید دمحم 2350966 كفـءكفـء52011/07/12 أخصائى نفسى

ابو صویر ث المشتركة 2011/07/12 شحاتھ حسین دمحم حسین 2350944 كفـءكفـء62011/07/12 أخصائى نفسى

كمال بدران ع م 2011/07/12 احمد خالف موسى خالف 2351290 كفـءكفـء72011/07/12 أخصائى اجتماعى

الوراوره ع م 2005/10/01 السید شحاتھ دمحم خلیل 1568315 كفـءكفـء82011/03/02 أخصائى اجتماعى

الوراورة االبتدائیة 2007/10/02 حسن دمحم غنیم دمحم 2355056 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى اجتماعى

ح االبتدائیة٠الواصفیة س 2007/10/02 سامیة جمال السید الدسوقي 2178789 كفـءكفـء102011/07/12 أخصائى اجتماعى

المنایف الغربیة االبتدائیة 1999/12/12 فاطمھ دمحم احمد وھدان 2351294 كفـءكفـء112011/07/12 أخصائى اجتماعى

الوراورة االبتدائیة 1981/09/20 اسماعیل على محمود عمران 754012 كفـءكفـء122009/01/04 معلم أول أ

عباس محمود العقاد االبتدائیة 1979/09/01 عبدالسالم عبدالحمید ادریس حسین 753480 كفـءكفـء132009/11/09 معلم أول أ

ابو شریف االعدادیة المشتركھ 1991/12/29 عصام عبدالحمید محمود الحكیم 1640321 كفـءكفـء142009/11/09 معلم أول أ

الوراورة االبتدائیة 1985/09/01 نوارة عبدالعزیز سالم بدران 756916 كفـءكفـء152009/11/09 معلم أول أ

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ابتدائى 2002/05/01 رشا عبدالوھاب االمیر علي 766378 كفـءكفـء162012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

ح االبتدائیة٠الواصفیة س 1996/05/11 على رضوان على رضوان 758261 كفـءكفـء172009/01/04 معلم أول
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو جمعان االبتدائیة 1989/11/07 لیلى حسن احمد حسن 756279 كفـءكفـء182009/09/30 معلم أول

الشیخ معاذ ریاض اطفال 2003/07/01 ھدى حسنى عبدالحمید دمحم 765191 كفـءكفـء192012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 2003/01/01 والء على عبد النبى احمد 1812691 كفـءكفـء202012/06/14 ماجیستیرمعلم أول

2010/07/12 االبتدائیة١ابو عیاد رقم ابتسام رمضان عبدالعزیز عبدالغنى 2339225 كفـءكفـء212011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2010/07/01 آثار سمیر صدیق عبدالمجید 2351235 كفـءكفـء222011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/06/01 احالم عباس حسین على 2236987 كفـءكفـء232011/03/02 معلم

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/12 احمد العربى احمد بیومى 2343813 كفـءكفـء242011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2002/10/02 احمد حسن عبدالعزیز عطیھ 1568430 كفـءكفـء252011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١المستقبل رقم احمد حسن عبدالعزیز دمحم 2339784 كفـءكفـء262011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 احمد فتحى على بالسى 2387371 كفـءكفـء272011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 احمد دمحم السید على 2347320 كفـءكفـء282011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2011/07/12 اسالم احمد حسن احمد 1556128 كفـءكفـء292011/07/12 معلم

ابو صویر الثانویة التجاریة 2011/07/12 اسماء بكر عبدالعال سلیم 2343712 كفـءكفـء302011/07/12 معلم

ام المؤمنین ریاض اطفال 2011/07/12 اسماء شكرى على عبدالعزیز 2360540 كفـءكفـء312011/07/12 معلم

الشیخ معاذ االبتدائیة 2011/07/12 اسماء عبدالحلیم احمد دمحم 2344553 كفـءكفـء322011/07/12 معلم

فصول ملحقة المسقبل الرسمیة المتمیزة للغات ب 2010/07/01 اسماء على احمد شاھین 2346833 كفـءكفـء332011/07/12 معلم

العمدة البعلى للتعلیم االساسى ع 2011/07/12 اسماء كمال دمحم دمحم 2351281 كفـءكفـء342011/07/12 معلم

-----------------------------------

7438of 3653 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

آل جریر تعلیم أساسى ع 2011/07/12 اسماء دمحم معالى راشد 2340249 كفـءكفـء352011/07/12 معلم

آل جریر للتعلیم االساسى ب 2004/07/01 اكرام حمدناm سید احمد 2023781 كفـءكفـء362009/11/09 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ع 2008/07/12 الشھندة حامد دمحم حامد 2350876 كفـءكفـء372011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 الشیماء صالح الدین محمود مصطفى 2341839 كفـءكفـء382011/07/12 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2005/11/01 الھام شحاتھ ابراھیم خلیل 1563801 كفـءكفـء392011/03/02 معلم

الشیخ معاذ ریاض اطفال 2011/07/12 الھام فتحى على حسین 2351261 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

آل جریر للتعلیم االساسى ب 2009/02/13 امال خلیل جمعھ خلیل 2339763 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

ابو عیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 امانى بدران دمحم بدران 2343265 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

الوراورة االبتدائیة 2010/07/12 امانى دمحم السید دمحم 1567795 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

االبراھیمیھ االبتدائیھ 2011/07/12 امل احمد على دمحم 2343751 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

كمال بدران ع م 2010/07/01 امل حسن ابراھیم دمحم 2339121 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/12 امل حسن اسماعیل عبدالعال 1554487 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2011/07/12 امل عوض السید عوض بكر 2339143 كفـءكفـء472011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/12 امل دمحمیسرى السید احمد 2343263 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة االبتدائیة 2011/07/12 امنیة دمحم على ابراھیم 2358025 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2011/07/01 امیره جمعھ مصطفى دمحم 2340202 كفـءكفـء502011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2011/02/22 امیره عادل نصر عبدهللا 1568553 كفـءكفـء512011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدكتور صالح عبدالغنى الثانویة الزراعیة المشتركة 2010/02/01 امیره عبدالرحمن عبدهللا فرحان 2334258 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

الواصفیة ع م 2011/07/01 امیره على عبدالغفار شریف 1555720 كفـءكفـء532011/07/12 معلم

الوراوره ع م 2010/07/01 انوار عبدالفتاح احمد حسن 2335084 كفـءكفـء542011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2011/07/12 ایمان السید ابوالفتوح دمحم 1567825 كفـءكفـء552011/07/12 معلم

الواصفیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/12 ایمان جمعھ فرجانى دمحم 2335259 كفـءكفـء562011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة االبتدائیة 2011/03/02 ایمان حسن دمحم عثمان 1556049 كفـءكفـء572011/03/02 معلم

الواصفیة ع م 2011/07/12 ایمان خالف موسى خالف 2340192 كفـءكفـء582011/07/12 معلم

الشیخ معاذ االبتدائیة 2011/02/22 ایمان صالح دمحم عثمان 1555831 كفـءكفـء592011/02/22 معلم

المستقبل الثانویة المشتركة 2010/07/01 ایمان صالح عبدالعزیز جاد 2340292 كفـءكفـء602011/07/12 معلم

الشھید محمود نافع ع م 2011/07/12 ایمان دمحم حسین على 2351012 كفـءكفـء612011/07/12 معلم

الواصفیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/12 ایمان دمحم عطیھ العایدى 2361140 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

المنایف الغربیة االبتدائیة 2008/01/01 بثینھ السید عبد المنصف الھجرسى 2339218 كفـءكفـء632011/07/12 معلم

الشھید دمحم طارق على تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/12 بسمھ محسن السید حسن 1563551 كفـءكفـء642011/07/12 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2011/02/22 تامر عبدالمنعم سعد سلیمان 1564113 كفـءكفـء652011/02/22 معلم

الواصفیة ع م 2011/07/12 تامر نبیھ دمحم شریف 2340288 كفـءكفـء662011/07/12 معلم

االمام الشافعى ع 2010/02/22 تھانى عبدهللا السید مصباح 1557929 كفـءكفـء672011/02/22 معلم

ینایر تعلیم اساسي االبتدائیة٢٥ 2010/06/01 جانیت نشأت صلیب ابراھیم 2230666 كفـءكفـء682011/02/22 معلم
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المستقبل الثانویة المشتركة 2007/05/16 جمال عبدالحمید عید دمحم 2346952 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

ح االبتدائیة٠ابو صویر س 2010/07/12 حازم دمحم حسن السید 1558042 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

2011/07/01 تعلیم اساسى اعدادیة٥ترعة  حسام حسن دمحم حسن 2344935 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ابتدائى 2007/06/02 حسنھ خیر عبدالمتعال احمد 1567967 كفـءكفـء722011/02/22 معلم

2011/07/12 ینایر االعدادیة بنات تعلیم اساسى٢٥ حنان احمد على احمد 2350849 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/03/01 حنان سلیمان السید سلیمان 1562791 كفـءكفـء742011/02/22 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2006/06/02 خالد ابراھیم عطیھ السید 1561389 كفـءكفـء752011/02/22 معلم

الوراورة االبتدائیة 2010/07/12 دالیا ممدوح كامل عبده 2347295 كفـءكفـء762011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 2010/02/22 دعاء أحمد دمحم رزق 1564847 كفـءكفـء772011/02/22 معلم

غریب سالمة االبتدائیة 2009/06/01 دعاء حسین جابر خلیل 2339770 كفـءكفـء782011/07/12 معلم

ابو جمعان االبتدائیة 2011/07/12 دعاء سلطان عبدالحلیم دمحم 1558074 كفـءكفـء792011/07/12 معلم

المستقبل االعدادیة بنین 2011/07/12 دعاء دمحم محمود الضبى 2351144 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2011/07/12 رانیا سادات السعید السید البنا 2235918 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

الواصفیة ع م 2011/07/12 رانیا على عبدالجواد دمحم 2255810 كفـءكفـء822011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة االبتدائیة 2005/10/02 رباب احمد عبدالعزیز احمد 1556117 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2008/06/02 رزق دمحم رزق یوسف 1561359 كفـءكفـء842011/02/22 معلم

المحسمة الجدیدة ریاض اطفال 2010/07/01 رشا احمد حسین على 2341430 كفـءكفـء852011/07/12 معلم
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ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 رشا احمد صابر على 2397984 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2005/12/14 رشا سید عبدهللا عطیھ 2338623 كفـءكفـء872011/07/12 معلم

روض الصولى االبتدائیة 2010/06/01 رضا اسماعیل خلیل سالمھ 1557840 كفـءكفـء882011/02/22 معلم

2006/01/01 األبتدائى٢المستقبل رقم رضا بكر امین دمحم 2339776 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2011/07/12 رضا حشمت عبدالحمید دمحم 2340224 كفـءكفـء902011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2011/07/12 رضا على عیسى سلیم 2339679 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/12 رومیساء دمحم عبداللطیف عبدالحكیم 2340768 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

الواصفیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/12 رویدا محمود احمد احمد 2339535 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

ینایر تعلیم اساسي االبتدائیة٢٥ 2011/07/12 زیزى عید حسن احمد 2341421 كفـءكفـء942011/07/12 معلم

مكارم االخالق االبتدائیة 2009/12/25 زینب صالح عبدالرحمن دمحم 2346606 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة االبتدائیة 2006/06/01 زینب فھمى احمد ابوجبھ 1568668 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2010/07/12 زینب دمحم حسین دمحم 2339739 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 سارة مصطفى رجب القشاوى 2338613 كفـءكفـء982011/07/12 معلم

ابو شریف االعدادیة المشتركھ 2011/07/12 ساره عثمان احمد عثمان 2350833 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

ابو صویر الصناعیة المشتركة 2011/07/12 سالى عبدالرحیم عبدالرحمن احمد 2341208 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/01/01 سامح السید احمد جودة 2340212 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

الشیخ معاذ االبتدائیة 2011/02/22 سامح دمحم سالمھ عبدالغنى 1555843 كفـءكفـء1022011/02/22 معلم
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الحاج محمود مطرود االبتدائیة 2007/06/02 سامیھ عبدالفتاح السید سلیم 1554302 كفـءكفـء1032011/02/22 معلم

2011/07/12 األبتدائى٢المستقبل رقم سحر دمحم نجیب احمد 2341433 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2010/07/12 سلیمان رمضان سلیمان احمد 2339686 كفـءكفـء1052011/07/12 معلم

الوراورة االبتدائیة 2006/11/23 سماح السید سالم بدران 2346611 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

غریب سالمة االبتدائیة 2010/07/12 سمر احمد على دمحم 2339199 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

الدكتور صالح عبدالغنى الثانویة الزراعیة المشتركة 2010/07/01 سمر فتحى  غریب عطیھ 2357909 كفـءكفـء1082011/07/12 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ب 2010/07/12 سمیرة سلیمان حسین دمحم 1554197 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ابتدائى 2010/03/01 سمیره عبدالرافع ابوالخیر سلیمان 1560304 كفـءكفـء1102011/02/22 معلم

روض الصولى االبتدائیة 2011/07/12 سمیره على عبدالسالم سعد 2339544 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

ح االبتدائیة٠الواصفیة س 2010/07/12 سمیھ عبدالمنعم دمحم على 1556104 كفـءكفـء1122011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة اإلعدادیة المشتركة 2005/12/01 سوزان حسین دمحم حسین 2343262 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

ابوصویر ریاض اطفال 2011/07/12 سوسن عبدالقادر عبدالغنى دمحم 2351266 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

ابن خلدون بروض اسكندر االبتدائیة 2007/06/02 شیرین طھ احمد طلبھ 1556147 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2011/07/12 شیماء ابراھیم دمحم ابراھیم 2245358 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

الشھید محمود نافع ع م 2011/07/12 شیماء ابراھیم دمحم اسماعیل 2343281 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

2011/07/01 ینایر االعدادیة بنات تعلیم اساسى٢٥ شیماء سعید كامل احمد 2351184 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2011/07/01 شیماء شعبان عبدالعلیم دمحم 2341879 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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األعلي

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/12 شیماء عبدالرحمن ابوسریع عمره 2343887 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

غریب سالمة االبتدائیة 2010/07/12 شیماء عبدالرحمن دمحم احمد 2342055 كفـءكفـء1212011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2008/06/02 شیماء دمحم احمد مصطفى 1561163 كفـءكفـء1222011/02/22 معلم

كمال بدران ع م 2010/07/12 شیماء دمحم عبادى أحمد 2357196 كفـءكفـء1232011/07/12 معلم

الشیخ معاذ االبتدائیة 2011/03/02 شیماء محمود قناوى دمحم 1563697 كفـءكفـء1242011/03/02 معلم

االمام مالك تعلیم أساسى ع 2008/11/25 صباح حسن على حسن 1557720 كفـءكفـء1252011/07/12 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١المستقبل رقم صباح فاضل مرسى خلیفة 2139371 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2011/07/12 صباح دمحم عبدالظاھر دمحم 2348394 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/12 صفاء على حماد سلیمان 2343245 كفـءكفـء1282011/07/12 معلم

الحاج محمود مطرود االبتدائیة 2008/02/01 عادل الھادى حسن دمحم 2340216 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ب 2011/02/22 عبدالعزیز حسن عبدالعزیز دمحم 1560504 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/07/12 عبده موسى عمر حسین 1557763 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

ام المؤمنین ریاض اطفال 2008/03/29 عبیر مصطفى حسن على 2339290 كفـءكفـء1322011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١المستقبل رقم عزة احمد نصر عبدالحمید 2356617 كفـءكفـء1332011/07/12 معلم

ابو عیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/07/12 عفاف عمر السید دمحم 2339190 كفـءكفـء1342011/07/12 معلم

الواصفیة ع م 2011/07/12 عال السید محمود اسماعیل 2360543 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2011/07/12 عال حسن عبدالعزیز عطیھ 2390400 كفـءكفـء1362011/07/12 معلم
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االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2008/08/01 عالء خلیل جمعھ خلیل 2340268 كفـءكفـء1372011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/12 علیاء سالم صالح حلیفى 2350955 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

2011/02/22 ینایر االعدادیة بنات تعلیم اساسى٢٥ عماد ابراھیم عطیة حنا شحاتھ 2232568 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

الوراورة االبتدائیة 2011/07/12 عماد عبدالحمید دمحم السید 2340205 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ابتدائى 2010/03/01 عیشة رجب عبده أمام 1744611 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2011/02/22 فاتن ابراھیم حماده دمحم 1568053 كفـءكفـء1422011/02/22 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2011/07/12 فادیھ ماھر عبدالوارث ابراھیم 2339293 كفـءكفـء1432011/07/12 معلم

كمال بدران ع م 2011/07/12 فاطمة احمد دمحم بیومى 2352865 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

آل جریر للتعلیم االساسى ب 2010/07/12 فاطمھ جالل موسى  سرحان 2346581 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/12 فاطمھ عبدالحمید السید ابوإدریس 2346588 كفـءكفـء1462011/07/12 معلم

ابو عیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/06/01 فاطمھ عبدالھادى محمود دمحم 1557303 كفـءكفـء1472011/02/22 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2010/03/02 فاطمھ دمحم ابراھیم دمحم 1561297 كفـءكفـء1482011/03/02 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ع 2011/07/12 فتحى زكریا شحاتھ زیدان 2350956 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

المستقبل االعدادیة بنین 2010/06/01 فیبى سمیر ابراھیم شحاتھ 1555977 كفـءكفـء1502011/02/22 معلم

كمال بدران ع م 2011/07/12 فیفان احمد عبدهللا موسى 2346609 كفـءكفـء1512011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 فیفیان سمیر ابراھیم شحاتھ 2342061 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

ح االبتدائیة٠الواصفیة س 2010/01/01 كریمة فرج عباس فرج 2388307 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2010/02/22 لبنى دمحم بیومى احمد 1556273 كفـءكفـء1542011/02/22 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2007/06/02 لمیاء دمحم دمحم نصرهللا 1567563 كفـءكفـء1552011/03/02 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2011/07/12 مادلین سعید نصیف فرید 2338599 كفـءكفـء1562011/07/12 معلم

االبراھیمیھ االبتدائیھ 2008/09/29 مایسھ على سالم سالمھ 1568160 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/06/01 مجده محمود موسى دمحم 1568006 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/12 محاسن احمد مصطفى  عمر 2346591 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

المستقبل االعدادیة بنین 2011/07/12 دمحم احمد السعید مصطفى 2355611 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

على ابن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/12 دمحم اسماعیل داود دمحم 2343203 كفـءكفـء1612011/07/12 معلم

ابو صویر االعدادیة بنات 2011/07/12 دمحم السید فؤاد حسین 2351247 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/12 دمحم سامي دمحم  دمحم داود 2352410 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/07/01 دمحم عبدالنبى سیداحمد ابراھیم 2340052 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

مكارم االخالق االبتدائیة 2007/09/02 دمحم عطوه محمود دمحم 1557960 كفـءكفـء1652011/07/12 معلم

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/07/12 دمحم عطیھ احمد عبدالمنعم 2340049 كفـءكفـء1662011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2011/07/12 دمحم فاروق فرغلى سیداحمد 1557048 كفـءكفـء1672011/07/12 معلم

ابو صویر ث المشتركة 2011/07/12 دمحم دمحم شعیب طنطاوى 2387396 كفـءكفـء1682011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١ابو عیاد رقم مدیحة دمحم دمحم خلیل 2344535 كفـءكفـء1692011/07/12 معلم

ابو جریش ع 2011/07/12 مرفت جوده عبدالسالم عبدالقادر 2350995 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم

-----------------------------------

7438of 3661 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2010/06/01 مرفت عبدهللا دمحم السید 1557913 كفـءكفـء1712011/02/22 معلم

2011/02/22 األبتدائى٢المستقبل رقم مروة سمیر كامل دمحم حسن 2232056 كفـءكفـء1722011/02/22 معلم

2011/07/12 مكارم االخالق ریاض اطفال مروة صالح على دمحم 2340143 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2010/07/01 مروه امین عبدالعزیز دمحم 1556076 كفـءكفـء1742011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة ریاض اطفال 2009/04/01 مروى دمحم سالم سالمة 2350341 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

ح االبتدائیة٠ابو صویر س 2010/07/12 مقبولھ احمد عطیھ موسى 2357114 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة المشتركھ 2011/07/12 منال عثمان عبدالغفار عزب 2339195 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

ابو صویر الثانویة التجاریة 2011/07/12 منال فوزى عبدالعظیم متولى 2343707 كفـءكفـء1782011/07/12 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2011/07/01 منال نصرالدین بدوى دمحم 2341426 كفـءكفـء1792011/07/12 معلم

العمدة البعلى  تعلیم اساسى االبتدائیة 2011/07/12 منى احمد عبدالعال اسماعیل 2341064 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/12 منى احمد على غنیم 2343260 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/12 منى احمد على محمود 2343889 كفـءكفـء1822011/07/12 معلم

2010/06/01 االبتدائیة١المستقبل رقم منى حسن عبد السمیع عبد القدوس 2170583 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

ابو جریش ع 2011/07/01 منى سعید فتحى ابراھیم 2350984 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/07/12 منى دمحم احمد فھمى 2338595 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

2010/07/01 األبتدائى٢المستقبل رقم مى دمحم نجیب احمد دمحم 2234290 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١المستقبل رقم مى مصطفى ابراھیم سلیمان 1554366 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

بالل بن رباح االبتدائیة 2010/07/12 میاده یحى عبدالحلیم جامع 2340869 كفـءكفـء1882011/07/12 معلم

المستقبل الثانویة المشتركة 2009/04/01 میرا عارف دمحم ابراھیم 2363084 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ریاض اطفال 2010/07/12 نادره سید محمود عبد النبي 2352361 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

ابن خلدون بروض اسكندر االبتدائیة 2011/07/12 ناریمان عبدالغنى  عبدالسمیع دمحم 2335359 كفـءكفـء1912011/07/12 معلم

المستقبل الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/12 نبیلھ دمحم نور الدین منصور 2345411 كفـءكفـء1922011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ابتدائى 2010/06/01 نجالء احمد فوزى السید 1601138 كفـءكفـء1932011/03/02 معلم

االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2010/03/02 نسرین سمیر بدرى مرید 2231523 كفـءكفـء1942011/03/02 معلم

ابو صویر ث المشتركة 2011/07/12 نسرین صلیب نجاتى نظیر 2340123 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١المستقبل رقم نسمھ عرفات دمحم احمد 2339605 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

الواصفیھ الجدیده االبتدائیة 2011/02/22 نفین سعد مراد عبدالقادر 1555696 كفـءكفـء1972011/02/22 معلم

ابو شریف االعدادیة المشتركھ 2010/07/01 نفین عباس عباس دمحم 2340273 كفـءكفـء1982011/07/12 معلم

عزبة غنیم تعلیم أساسى ع 2010/01/01 نفین دمحم فتحى احمد 2341066 كفـءكفـء1992011/07/12 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2008/07/12 نفین منصور جرجس قلینى 2340276 كفـءكفـء2002011/07/12 معلم

الصحابة الرسمیة المتمیزة للغات ریاض اطفال 2011/07/01 نھا دمحم على دمحم عریبة 2239603 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

عزبة غنیم تعلیم أساسى البتدائیة 2009/02/01 نھلة دمحم ابراھیم السید 2343858 كفـءكفـء2022011/07/12 معلم

غریب سالمة االبتدائیة 2010/07/12 نھلھ عبدهللا دمحم مرسى 2341683 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

عقبة بن نافع ریاض اطفال 2007/04/03 نھى السید سالم بدران 2335101 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العنتبلى اإلبتدائیة 2006/06/02 نھى على اسماعیل احمد 1568209 كفـءكفـء2052011/02/22 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2011/07/12 نورا احمد عبدالعزیز ابراھیم 2335066 كفـءكفـء2062011/07/12 معلم

الحاج محمود مطرود االبتدائیة 2007/06/02 نورا اسماعیل محمود دمحم 1555950 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

2011/07/12 األبتدائى٢المستقبل رقم ھاجر السید السید عفیفى 2341486 كفـءكفـء2082011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2011/07/12 ھاجر السید دمحم جوھر 1557992 كفـءكفـء2092011/07/12 معلم

الشیخ معاذ االبتدائیة 2011/02/22 ھالھ بیومى موسى احمد 1555769 كفـءكفـء2102011/02/22 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2010/07/12 ھالھ سالم على سالم 1561325 كفـءكفـء2112011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/07/01 ھالھ عبدالحق نصر عبدهللا 1555861 كفـءكفـء2122011/07/12 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ب 2011/07/12 ھانم رجب فرج مبروك 1555965 كفـءكفـء2132011/07/12 معلم

2011/07/12 ینایر االعدادیة بنات تعلیم اساسى٢٥ ھانى دمحم غریب محمود 2351245 كفـءكفـء2142011/07/12 معلم

المستقبل االعدادیة بنین 2011/07/12 ھبھ صالح عبدالعزیز جاد 1555680 كفـءكفـء2152011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/12 ھبھ عبدالمجید السید ھمام 2341070 كفـءكفـء2162011/07/12 معلم

2011/07/12 االبتدائیة١المستقبل رقم ھبھ فوزى عبدالرحیم محمود 2346963 كفـءكفـء2172011/07/12 معلم

2011/07/12 ریاض اطفال١المستقبل رقم  ھبھ ماھر دمحم دمحم 2340306 كفـءكفـء2182011/07/12 معلم

الحاج محمود مطرود االبتدائیة 2007/10/02 ھبھ دمحم عبدالفتاح دمحم 1555901 كفـءكفـء2192011/07/12 معلم

على ابن ابى طالب االبتدائیة 2010/02/22 ھدى فرج دمحم فرج 1568691 كفـءكفـء2202011/02/22 معلم

ابو جریش االبتدائیة 2010/07/12 ھدى دمحم حفنى حفنى 2344961 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم
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ابو صویراالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصحابة الرسمیة المتمیزة للغات ریاض اطفال 2011/07/12 ھدى دمحم عبداللطیف خلف هللا 2339252 كفـءكفـء2222011/07/12 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2011/03/02 ھشام دمحم عشرى دمحم 1556219 كفـءكفـء2232011/03/02 معلم

االمام مالك تعلیم أساسى االبتدائیة 2008/10/02 ھناء السید ابراھیم دمحم 1556261 كفـءكفـء2242011/07/12 معلم

المدینة المنورة تعلیم أساسى ب 2011/07/01 ھناء سید دمحم احمد 2351276 كفـءكفـء2252011/07/12 معلم

المستقبل الرسمیة المتمیزة للغات ریاض اطفال 2010/07/01 ھناء محمود السید عبدالنعیم 2357027 كفـءكفـء2262011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز االعدادیة المشتركھ 2010/07/12 ھند احمد قناوى دمحم 2371249 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

المحسمة الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 ھند السباعى دمحم مسلم 2345004 كفـءكفـء2282011/06/28 معلم

ابو عیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 ھند فوزى على حسین 2339243 كفـءكفـء2292011/07/12 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١المستقبل رقم ھند دمحمین على سیداحمد 1555942 كفـءكفـء2302011/02/22 معلم

ابو صویر االبتدائیة المشتركة 2006/12/20 ھیام دمحمنجیب عبدالعاطى عطیھ 2343284 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

االبراھیمیھ االبتدائیھ 2011/02/22 ھیثم على سالم سالمھ 1554499 كفـءكفـء2322011/02/22 معلم

المستقبل الثانویة المشتركة 2011/07/12 وائل دمحم بركات عبدالقادر 2351291 كفـءكفـء2332011/07/12 معلم

االبراھیمیھ االبتدائیھ 2011/07/12 وفاء احمد على دمحم 1568136 كفـءكفـء2342011/07/12 معلم

الواصفیة ع م 2010/07/12 وفاء ماھر عبدالوارث ابراھیم 2350905 كفـءكفـء2352011/07/12 معلم

المنایف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین احمد على دمحم 2339205 كفـءكفـء2362011/07/12 معلم

الواصفیة المحطة االبتدائیة 2010/06/01 یاسمین حسن حسین عید 1568106 كفـءكفـء2372011/02/22 معلم

ابوالخیطان تعلیم اساسى ع 2008/07/12 یوسف سالمھ ابراھیم سالم 2390860 كفـءكفـء2382011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القصاصیناالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحسمة المحطة اعدادى 2009/04/01 اسامھ دمحم دمحم احمد 2358921 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

أبو ناجع اإلبتدائیة 2011/07/01 رضى سلیمان سالم دمحم 2345115 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2009/04/01 سعید دمحم ابراھیم قاسم 2344603 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

تل ثمود ع ت أساسي 2011/07/12 سھام حسن عبد الھادي حسن 2268222 كفـءكفـء42011/07/12 أمین مكتبة

ح ب٠المحسمة س 2009/04/01 عماد عبدالرحمن السید عبدالرحیم 2344997 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

القصاصین الثانویةالمشتركة 2010/07/01 مروه سلیمان عبدالرحمن أحمد 2339765 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2009/04/01 معروف السید دمحم دمحم حسن 2335122 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

النجع تعلیم أساسى ع 2010/07/01 ھدى دمحم حسین دمحم 2267533 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

أم مشاق اإلعدادیة 2011/07/12 عماد فؤاد أحمد دمحم البعلي 2268175 كفـءكفـء92011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2009/04/01 نیفین سیداحمد احمد دمحم 2349973 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المحسمة الثانویة  المشتركة 2010/07/01 كریمان عبدالكریم ابراھیم غانم 2350283 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى نفسى

سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2011/06/01 رانیا رمضان توفیق خلیل 2236380 كفـءكفـء122011/06/01 أخصائى اجتماعى

الشھید شومان تعلیم اساسى ع 2011/07/01 رضا حسن حسین حسونھ 2345332 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى اجتماعى

المحسمة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 نصره حبشى دمحم الھادى 2235745 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى اجتماعى

2005/10/01 االبتدائیة٢السویدات  رقم وردة منصور عبدالكریم سالم 2233621 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى اجتماعى

النجع تعلیم أساسى  ب 2011/07/12 یاسر حسین علي نور الدین 2338060 كفـءكفـء162011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشیخ سلیم االبتدائیة 1983/09/01 عاطف صابر عطوة صالح 754659 كفـءكفـء172009/08/01 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القصاصیناالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 1999/02/18 أیمن حسین شافعى حسین 764483 كفـءكفـء182009/01/04 معلم أول

یعمل بالدیوان 1991/09/11 حسام جبر احمد مرسى 2115160 كفـءكفـء192009/08/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 1987/12/31 شلبى دمحم شلبى بسیونى 758639 كفـءكفـء202009/08/01 معلم أول

أم مشاق اإلعدادیة 1996/09/01 دمحم عبد السالم سلیمان ھنداوي 763579 كفـءكفـء212009/01/04 معلم أول

2000/07/01 االبتدائیة٢السویدات  رقم منال عبدهللا سلیمان دمحم 765100 كفـءكفـء222009/11/09 معلم أول

أبو السید تعلیم أساسى ع 2011/07/01 ابراھیم عبدالسالم عبدالوھاب ابراھیم 2233508 كفـءكفـء232011/07/01 معلم

أبو السید تعلیم أساسى ع 2000/03/07 ابراھیم غریب نصر ابراھیم 758143 كفـءكفـء242009/11/09 معلم

الشیخ غریب االبتدائیة 2011/02/22 ابراھیم منصور ابراھیم مصطفى 2235524 كفـءكفـء252011/07/01 معلم

المحسمة االعدادیة المشتركة 2009/04/01 احمد ابراھیم على ابراھیم 2349949 كفـءكفـء262011/07/01 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2005/07/01 احمد السباعى دمحم على 2236241 كفـءكفـء272011/07/01 معلم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2011/07/01 احمد سلیمان عبدالرحمن احمد 2235678 كفـءكفـء282011/06/01 معلم

صبیح تعلیم أساسى ب 2005/10/01 احمد على ابراھیم دمحم 2236049 كفـءكفـء292011/07/01 معلم

العوایصة االبتدائیة 2009/04/01 احمد دمحم السید ابراھیم 2388184 كفـءكفـء302011/07/01 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2009/04/01 احمد دمحم مھنى دمحم 2335282 كفـءكفـء312011/07/01 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2009/04/01 اخالص دمحم شحاتھ جاد 2334820 كفـءكفـء322011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2009/04/01 اسماء احمد احمد حسونة 2358879 كفـءكفـء332011/07/01 معلم

تل ثمود ع ت أساسي 2010/07/01 أسماء سعید محمود دمحم 2271747 كفـءكفـء342011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القصاصیناالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب ابو قاسم االبتدائیھ 2010/07/01 اسماء على دمحم  طھ 2239701 كفـءكفـء352011/07/01 معلم

القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2010/02/22 اسماء دمحم عبدالمقصود ابراھیم 2232262 كفـءكفـء362011/02/22 معلم

ح ب٠المحسمة س 2011/07/01 أسماء مصطفى محمود السید 2361453 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2009/04/01 أسماء منصور سلیمان على 2330407 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

العوایصة االبتدائیة 2009/04/01 اسماعیل خلیل ابوسریع احمد 2387424 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

البغاده  تعلیم أساسى ع 2011/02/22 اسماعیل عبدهللا منصور دمحم 1565172 كفـءكفـء402011/02/22 معلم

البغادة ریاض أطفال 2011/07/12 اكرام ابراھیم دمحم ابراھیم بغدادي 2268170 كفـءكفـء412011/07/12 معلم

الخفیج االبتدائیة 2008/07/01 الزھراء دمحم توفیق دمحم 2235835 كفـءكفـء422011/07/01 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2008/07/01 السید احمد دمحم عبدالعاطى 2236302 كفـءكفـء432011/07/01 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2006/03/23 السید رفاعى على عبدهللا 2232642 كفـءكفـء442011/02/22 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2008/07/01 السید عواد درویش عواد 2233527 كفـءكفـء452011/02/22 معلم

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2009/04/01 السید غریب عبدالرحمن حسن 2334240 كفـءكفـء462011/07/01 معلم

تل ثمود تعلیم أساسي ب 2011/02/22 السیدة السید حسیني مصطفى 1564280 كفـءكفـء472011/02/22 معلم

حسن غنیمى التجاریة المشتركة 2011/07/12 الھام عطیة عبد الفتاح دمحم 2264299 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

2011/07/12 علي عبد الھادي اإلبتدائیة أم ھاشم الھادي دمحم منصور 2268228 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

المحسمة الثانویة  المشتركة 2009/04/01 امال عدلى مدكور مدكور 2345103 كفـءكفـء502011/07/01 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ع 2010/07/01 امل عبد العال ابراھیم دمحم 2237425 كفـءكفـء512011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القصاصیناالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 أمل دمحمالصغیر دمحم حسن 2344479 كفـءكفـء522011/07/01 معلم

عرب ابو قاسم االعدادیة 2010/03/02 امل نصرهللا صالح سلیم 2237229 كفـءكفـء532011/03/02 معلم

2011/02/22 أم مشاق اإلبتدائیة آمنة دمحم عبده علي 1565226 كفـءكفـء542011/02/22 معلم

القصاصین الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/07/01 امیرة غریب السید دمحم 2364373 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة دمحم عبدالرازق مصرى 2341201 كفـءكفـء562011/07/01 معلم

الھوانیة اإلعدادیة 2011/07/12 أمیرة ممدوح دمحم عبدربھ 2268534 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ب 2011/02/22 ایات جالل السید احمد 2236115 كفـءكفـء582011/02/22 معلم

احمد عرابي ریاض اطفال 2009/04/01 ایمان  حسنى خنیفر سلیمان 2350985 كفـءكفـء592011/07/01 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2010/07/01 ایمان اسماعیل قطب دمحم 2350933 كفـءكفـء602011/07/01 معلم

ام حبیب تعلیم اساسي االعدادیة 2010/07/01 ایمان السید سالم سلیمان 2332739 كفـءكفـء612011/07/01 معلم

المحسمة المحطة اعدادى 2009/03/01 ایمان كمال على صالح 2358938 كفـءكفـء622011/07/01 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2006/01/08 ایمان دمحم السید امین 2237027 كفـءكفـء632011/07/01 معلم

دمحم عبد العزیزعویضة  ت أ ب 2011/02/22 ایمان دمحم عبد المجید دمحم 1565240 كفـءكفـء642011/02/22 معلم

2011/02/22 البغادة تعلیم أساسي ب ایمان دمحم دمحم عالوي 2221538 كفـءكفـء652011/02/22 معلم

2005/10/01 االبتدائیة١السویدات رقم بسمة احمد عبدالعزیز حسن 2233609 كفـءكفـء662011/02/22 معلم

2011/02/22 علي عبد الھادي اإلبتدائیة بسمة جمال عبد هللا اسماعیل 1563981 كفـءكفـء672011/02/22 معلم

السویدات ع م 2010/07/01 بشرى على السید معالى 2363259 كفـءكفـء682011/07/01 معلم
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الكوع ع م 2010/03/01 تیمور دمحم ابراھیم نصر 2232327 كفـءكفـء692011/02/22 معلم

القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 جاكلین مالك سرور سالمة 2359485 كفـءكفـء702011/07/01 معلم

السویدات ع م 2004/01/02 جمیلة سلیمان عبدهللا سلیمان 2385948 كفـءكفـء712011/07/01 معلم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2005/10/01 حسنى دمحم عبدالسالم احمد 2236959 كفـءكفـء722011/02/22 معلم

المحسمة المؤسسة االبتدائیة 2005/09/01 حسین سلیم حسین على 2235865 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

القصاصین القدیمة المشتركة ع 2010/07/01 حسین سلیمان حسین سلیمان 2385561 كفـءكفـء742011/07/01 معلم

القصاصین الثانویة الزراعیة المشتركة 2010/07/01 حمیدة حسن عبدهللا حسن 2232272 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

النجع تعلیم أساسى  ب 2010/07/01 حنان أحمد أحمد دمحم 2227615 كفـءكفـء762011/07/01 معلم

الشیخ غریب ریاض اطفال 2011/07/01 حنان السید ابراھیم دمحم 2334980 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

صبیح تعلیم أساسى ب 2011/02/02 حنیدق   السید دمحم ابراھیم 2350988 كفـءكفـء782011/07/01 معلم

سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2010/07/01 خلود رأفت دمحم بسطویسى 2345109 كفـءكفـء792011/07/01 معلم

الشیخ غریب االعدادیة 2009/04/01 خلیل عبدالرحمن عبدالسالم دمحمعسكر 2332241 كفـءكفـء802011/07/01 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2011/07/01 دالیا فتحى منصور سالم 2340232 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

2011/07/01 تعلیم أساسى ب١عمر بن الخطاب  دعاء عبدالسمیع دمحم الھادى 2363360 كفـءكفـء822011/07/12 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2005/05/01 دعاء محمود دمحم عبدالرحیم 2236484 كفـءكفـء832011/02/22 معلم

الشیخ غریب ریاض اطفال 2011/07/01 دینا على مجاھد السید 2333621 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2009/04/01 رانیا صالح سالم سلیمان 2365812 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2011/03/02 رانیا فؤاد اسحق جرس 2236065 كفـءكفـء862011/03/02 معلم

صبیح تعلیم أساسى ع 2009/04/01 رباب ابراھیم دمحم احمد 2350033 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

الجعارة تعلیم أساسي ب 2011/02/22 رحاب دمحم علي دمحم 2232070 كفـءكفـء882011/02/22 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2009/04/01 رشا ابراھیم السید ابراھیم 2344975 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

الھیش االبتدائیة 2010/07/01 رشا بیومى مصطفى دمحم 2364276 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

الشیخ غریب االعدادیة 2005/10/01 رشا حسینى السید متولى 2233516 كفـءكفـء912011/02/22 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ع 2010/07/01 رشا سلیمان أمین الھادى 2340213 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

الخفیج تعلیم اساسي ع 2011/07/01 رشا شحاتھ السید عبدهللا 2352294 كفـءكفـء932011/07/01 معلم

النجع تعلیم أساسى  ب 2010/07/01 رشا دمحم عبد الرحمن نصر 2223594 كفـءكفـء942011/02/22 معلم

2009/04/01 تعلیم أساسى ب١عمر بن الخطاب  رشا محمود دمحم عبدالسالم 2350894 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

دمحم عبد العزیزعویضة  ت أ ب 2011/02/22 رضا ربیع الھادي دمحم 1565148 كفـءكفـء962011/02/22 معلم

عرب ابو القاسم ریاض اطفال 2009/04/01 رضا عبده عبدالرحمن حسین 2344878 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

المرزوقیة تعلیم اساسي ب 2008/06/02 رضا دمحم منصور خلیل 1564684 كفـءكفـء982011/02/22 معلم

2011/07/12 البغادة تعلیم أساسي ب رضى علي ابراھیم منصور 2268148 كفـءكفـء992011/07/12 معلم

الكوع ع م 2009/04/01 رھام عبدالرحمن على دمحم 2349980 كفـءكفـء1002011/06/01 معلم

2011/07/12 أم مشاق اإلبتدائیة ریھام علي دمحم دمحم 2370634 كفـءكفـء1012011/07/12 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2010/07/01 زینب رجب سالم سلیمان 2362080 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2010/07/01 ساره عبدالكریم ابراھیم غانم 2233966 كفـءكفـء1032011/06/01 معلم

الشیخ غریب االعدادیة 2011/07/01 سامح ابراھیم عبدالرحمن اسماعیل 2349984 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

العوایصة االبتدائیة 2009/04/01 سامیة دمحم معالى صالح 2388186 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

المحسمة المحطة اعدادى 2010/02/22 سحر سعد دمحم حسان 2170815 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

أبو السید تعلیم أساسى ب 2010/06/01 سعید دمحم اسماعیل فرج هللا 2237351 كفـءكفـء1072011/02/22 معلم

الخفیج االبتدائیة 2010/02/22 سلوى احمد حسن حسین 2234148 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ع 2010/07/01 سلیمان احمد سلیمان على 2387421 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2010/06/01 سماح صبحى السید شحاتھ 2232572 كفـءكفـء1102011/02/22 معلم

الشھید خضر تعلیم أساسى ع 2011/07/01 سمر أنور ابراھیم الدسوقى 2335438 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2010/07/01 سمر حسنى دمحم جدوع 2350312 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

احمد عرابي ریاض اطفال 2011/07/01 سمیرة سعید عرفات على 2350311 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

الخفیج االبتدائیة 2011/07/01 سمیرة على دمحم على 2364578 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 سھام حسینى صقر دمحم 2341500 كفـءكفـء1152011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب  تعلیم أساسى ع 2011/07/01 سھى عبدالرحمن سالم سلیمان 2350921 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

2005/07/01 تعلیم أساسى ب١عمر بن الخطاب  سھیر السید دمحم دمحم 2232418 كفـءكفـء1172011/02/22 معلم

القصاصین الثانویة الزراعیة المشتركة 2011/07/12 سوزان الشافعي خلیل السید 2268177 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

النجع ریاض أطفال 2010/07/01 شربات السید سید أحمد حسن 2232048 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ب 2009/04/01 شرین دمحم عطوة عبدالعاطى 2332805 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

الكوع االبتدائیة 2005/07/01 شریھان صابر منصور على 2232314 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 شیرین صالح صالح یس 2344968 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

الشیخ غریب االبتدائیة 2011/02/22 شیرین دمحم على شنب 2235491 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

ح ب٠المحسمة س 2010/06/01 شیرین محمود عجمى سعید 2237280 كفـءكفـء1242011/06/01 معلم

سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2010/07/01 شیماء أسعد دمحم ابراھیم 2234112 كفـءكفـء1252011/06/01 معلم

الھوانیة اإلعدادیة 2011/07/01 شیماء عبدالعزیز محمود على 2365387 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2009/04/01 شیماء عصمت محى الدین على 2335239 كفـءكفـء1272011/07/01 معلم

الشیخ غریب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم منصور دمحم 2363852 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

الكوع ع م 2009/04/01 شیماء محمود دمحم عبدالرحیم 2364277 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

عرب ابو قاسم االبتدائیھ 2010/07/01 صفاء علوان احمد حسن 2334940 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

2010/06/01 ح  ریاض اطفال٠المحسمة س صفاء ورداني سید محمود 2232045 كفـءكفـء1312011/02/22 معلم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2011/07/01 طارق عبدالمعطى سلیمان سلیم 2235387 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2008/07/01 طارق دمحم دمحم نعمان 2237263 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2011/07/01 طلعت دمحم حسن سلیمان 2344910 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

أبو السید تعلیم أساسى ع 2010/06/01 عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن موسى 2233868 كفـءكفـء1352011/02/22 معلم

الكوع االبتدائیة 2008/07/01 عبدالرحمن محمود دمحم حمود 2232352 كفـءكفـء1362011/02/22 معلم
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القصاصین القدیمة المشتركة ع 2009/04/01 عبدالعال عبدالمولى عطیة دمحم 2350864 كفـءكفـء1372011/07/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2009/04/01 عبدالغنى عبدالعزیز نمر دمحم 2350298 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

المحسمة االعدادیة المشتركة 2009/04/01 عبده عبدالرحیم سلیمان سلمى 2349947 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

الخفیج تعلیم اساسي ع 2010/02/22 عبیر السید ابراھیم دمحم 2236358 كفـءكفـء1402011/02/22 معلم

الكوع ریاض اطفال 2011/02/22 عبیر بركات عطیة سالم 2233552 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

2011/07/12 أم مشاق اإلبتدائیة عبیر موسى حبیب موسى 2270934 كفـءكفـء1422011/07/12 معلم

2005/10/01 االبتدائیة١السویدات رقم عزه صابر دمحم نمر 2233570 كفـءكفـء1432011/02/22 معلم

صبیح تعلیم أساسى ب 2010/07/01 عزه عبدالرازق دمحم عبدالرحمن 2235950 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

الھیش االبتدائیة 2010/07/01 عفاف شعیب عبدالفتاح جمعة 2364864 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب  تعلیم أساسى ع 2009/04/01 عال حسن سعد جبر 2350288 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

دمحم عبد العزیزعویضة  ت أ ب 2011/07/12 عال سلیمان حسین محجوب 2268230 كفـءكفـء1472011/07/12 معلم

النجع ریاض أطفال 2011/07/12 عال دمحم حسن حسن 2392988 كفـءكفـء1482011/07/12 معلم

صبیح تعلیم أساسى ب 2010/07/01 عالء عباس احمد ابراھیم 2237332 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

السویدات ع م 2005/10/01 عالء عبدالملك سلیمان دمحم 2236271 كفـءكفـء1502011/02/22 معلم

القصاصین الثانویةالمشتركة 2010/03/01 على اسماعیل على دمحم 2236419 كفـءكفـء1512011/02/22 معلم

الھیش االبتدائیة 2011/07/01 على رجب سالم سلیمان 2235458 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

خالد بن الولید االعدادیة المشتركة 2011/02/22 على مصطفى عبدالعال مصطفى 2236370 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2006/08/22 عمر منصور عبدالعظیم دمحم 2332908 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2011/07/01 عمرو السید دیاب السید 2235713 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

أبو السید تعلیم أساسى ع 2010/07/01 فاتن عبدالسالم دمحم مھدى 2349997 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2011/07/01 فاتن دمحم شحاتھ جاد 2232598 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2009/04/01 فاطمة فوزى دمحم شلبى 2344893 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 فایزة شحاتھ دمحم حسین 2235818 كفـءكفـء1592011/02/22 معلم

المحسمة الثانویة  المشتركة 2011/07/12 فرج عبد الرحمن دمحم عطیة 2386182 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

النجع ریاض أطفال 2010/07/01 قمر حسن دمحم عطیة 2345095 كفـءكفـء1612011/07/12 معلم

الشیخ غریب االعدادیة 2009/04/01 كرم أحمد جالل عبدالموجود 2330608 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

النجع تعلیم أساسى  ب 2011/02/22 كریمة دمحم عبد المجید دمحم 2227627 كفـءكفـء1632011/02/22 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2008/07/01 كمال غریب سالم سلیمان 2232616 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

2005/10/01 االبتدائیة١السویدات رقم لبنى عبدالعزیز عبدالملك حسن 2233597 كفـءكفـء1652011/02/22 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2011/07/01 لطفى دمحم حسن احمد 2335298 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

النجع تعلیم أساسى ع 2010/07/12 لمیاء  بدري علي عرقوب 2284378 كفـءكفـء1672011/07/12 معلم

عرب ابو قاسم االبتدائیھ 2010/07/01 لیلى احمد عبدالرحمن على 2253908 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

أبو السید تعلیم أساسى ب 2010/07/01 لیلى عبدالحق دمحم عبدالحق 2388318 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

2005/09/01 تعلیم أساسى ب١عمر بن الخطاب  ماجدة السید امین عطیة 2235363 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم
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أبو ناجع اإلبتدائیة 2010/07/01 ماجده دمحم اسماعیل عبدالسالم 2334099 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

القصاصین القدیمة المشتركة ع 2009/04/01 مارى عبداللطیف خلیفة تقاوى 2349956 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

الھیش االبتدائیة 2010/07/01 مایسة سالم نمر دمحم 2344913 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

المحسمة االعدادیة المشتركة 2008/07/01 دمحم احمد سلیمان على 2234030 كفـءكفـء1742011/02/22 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2008/07/01 دمحم احمد دمحم سالم 2233639 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

أم حبیب تعلیم أساسى ب 2011/07/01 دمحم السید دمحم على 2233114 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

القصاصین الثانویةالمشتركة 2009/04/01 دمحم جمال دمحم سلیم 2349988 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

القصاصین القدیمة المشتركة ع 2008/07/01 دمحم خلیل عبدهللا خلیل 2236482 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

القصاصین الثانویةالمشتركة 2005/07/01 دمحم رمضان دمحم ابراھیم 2232631 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

القصاصین الصناعیة 2008/12/15 دمحم سلیمان حسین محجوب 2267521 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2011/07/01 دمحم شحتھ احمد العزاوى 2332919 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

دمحم عبد العزیز عویضة تعلیم أساسى ع 2008/06/02 دمحم عبد المعبود أحمد عبد المعبود 1564695 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

الشیخ غریب االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالعال السید السید 2333719 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2005/10/01 دمحم عبداللطیف احمد ابونجم 2236083 كفـءكفـء1842011/02/22 معلم

القصاصین المشتركة الجدیدة ع 2007/05/11 دمحم عبدهللا سلیمان دمحم 2349964 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

تل ثمود تعلیم أساسي ب 2011/07/12 دمحم علي عبد الرحمن جاب هللا 1564706 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

السویدات ع م 2011/07/01 دمحم دمحم عید علیوة 2345337 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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ح ب٠المحسمة س 2005/10/01 دمحم محیى الدین السید غنیم 2237138 كفـءكفـء1882011/02/22 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 دمحم نعیم حسن جودة 2284381 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

الشھید خضر تعلیم أساسى ابتدائى 2011/07/01 محمود اسماعیل حسانین عبدالرازق 2357822 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

النجع تعلیم أساسى  ب 2011/02/22 محمود السید دمحم سالم 1564266 كفـءكفـء1912011/02/22 معلم

أبو رزق اإلبتدائیة 2003/09/23 محمود حامد مھدي محمود 1565610 كفـءكفـء1922011/02/22 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 محمود عبدالكریم سالمھ ھاشم 2341483 كفـءكفـء1932011/07/12 معلم

الھیش االبتدائیة 2010/07/01 محمود دمحم سالم سلیمان 2235472 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

الھیش االبتدائیة 2009/04/01 محمود دمحم محمود السید 2388312 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

دمحم شومان تعلیم أساسى ب 2008/07/01 مرفت صالح دمحم علیان 2232942 كفـءكفـء1962011/02/22 معلم

أم مشاق اإلعدادیة 2011/07/12 مصطفى حسنى مصطفى حسن 2267534 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

تل ثمود ع ت أساسي 2011/07/01 منال صالح عبدالعال الشافعى 2345012 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

الشھید شومان تعلیم اساسى ع 2009/04/01 منال عبدالسالم حسن حسین علیان 2349994 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

ح ب٠المحسمة س 2008/07/01 منى عبد هللا حسن امام 2237447 كفـءكفـء2002011/02/22 معلم

عرب ابو قاسم االبتدائیھ 2010/07/01 منى عبدالعظیم احمد على 2344887 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ع 2010/07/01 منى دمحم جمعة دمحم 2332801 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

عرب ابو قاسم االعدادیة 2011/07/12 مى السید حسین على 2339597 كفـءكفـء2032011/07/12 معلم

القصاصین القدیمة المشتركة ع 2009/04/01 نبیل فتحى عبدالقوى دمحم 2333979 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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الجعارة تعلیم أساسي االعدادیة 2008/06/02 نبیل دمحم حسن حسین 1565619 كفـءكفـء2052011/02/22 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2011/07/01 نجالء ابراھیم امین عطیة 2334078 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

الكوع االبتدائیة 2005/10/01 نجالء احمد عبدالرحمن على 2236993 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

الكوع ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء حسن البرعى ابوالغیط 2344455 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2011/07/01 نجالء فتحى مصطفى دمحم 2378931 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

المحسمة المؤسسة االبتدائیة 2010/07/01 نجوى اسعد دمحم ابراھیم 2235766 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

حسن غنیمى التجاریة المشتركة 2005/10/01 نرمین دمحم احمد دمحم 2236397 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

ح ب٠المحسمة س 2009/04/01 نسمة صابر دمحم نمر 2361394 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

الخفیج االبتدائیة 2011/07/01 نسمة عبدالعزیر عبدالمقصود دمحم 2330378 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

تل ثمود تعلیم أساسي ب 2011/07/12 نسمة لطفي عبد الفتاح عبد الغني 2275319 كفـءكفـء2142011/07/12 معلم

سعد ابن ابى وقاص االبتدائیة 2010/07/01 نعمة عبدالكریم ابراھیم غانم 2230612 كفـءكفـء2152011/02/22 معلم

أبو ناجع اإلبتدائیة 2011/02/22 نھلة السید دمحم جبر 2199203 كفـءكفـء2162011/02/22 معلم

الشیخ غریب ریاض اطفال 2011/02/22 نھلھ ابراھیم متولى خضر 2235607 كفـءكفـء2172011/02/22 معلم

ح ب٠المحسمة س 2005/10/01 نھلھ دمحم احمد عبدالرحمن 2237288 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

القصاصین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 نورا احمد دمحم مصطفى 2361067 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

المرزوقیة تعلیم اساسي ب 2010/07/01 نورا دمحم احمد ابراھیم 2363271 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

احمد عرابي ریاض اطفال 2009/04/01 نوره اسماعیل غریب دمحم 2335419 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید خضر تعلیم أساسى ع 2009/04/01 نوره دمحم عبدالمجید السید كریم 2351704 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2010/07/01 نیرمین مفید امین جادهللا 2236427 كفـءكفـء2232011/06/01 معلم

البطل على فھمى االبتدائیة 2011/02/22 ھبة عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 2236979 كفـءكفـء2242011/02/22 معلم

الكوع االبتدائیة 2011/07/01 ھبة كمال احمد حسین 2332913 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

الشھید خضر تعلیم أساسى ابتدائى 2009/04/01 ھبھ السید خضر خضر 2345099 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب  تعلیم أساسى ع 2009/04/01 ھبھ امین احمد عبدالكریم 2350886 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

الشھید خضر تعلیم أساسى ابتدائى 2009/04/01 ھبھ سلیمان عبدالرشید ابوعامر 2362244 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الشھید احمد المنیس االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ فوزى دمحم شلبى 2230653 كفـءكفـء2292011/02/22 معلم

الشھید احمد المنیسى ریاض اطفال 2008/07/01 ھبھ دمحم حسین دمحم 2232547 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ب 2007/10/01 ھبھ دمحم دمحم حسن 2230596 كفـءكفـء2312011/02/22 معلم

الشیخ سلیم االبتدائیة 2005/07/01 ھدى عبدالعزیز ابراھیم دمحم 2230662 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

2011/02/22 أم مشاق اإلبتدائیة ھناء عدلي حسانین ابراھیم 1565209 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

احمد عرابى االبتدائیة بالقصاصین 2011/07/01 ھناء على على حسن 2350972 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

احمد عرابي ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء دمحم على دمحمصباح 2332779 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

2011/02/22 علي عبد الھادي اإلبتدائیة ھناء یسري دمحم صقر 2231996 كفـءكفـء2362011/02/22 معلم

ح ب٠المحسمة س 2010/07/01 ھند نصر دمحم حسین 2361291 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

أبو ناجع اإلبتدائیة 2011/02/22 ھویدا السید نصار السید 2233679 كفـءكفـء2382011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القصاصیناالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كمال الدین عریبة تعلیم أساسى ع 2010/07/01 ھویدا رأفت دمحم بسطویسى 2350302 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 وائل دمحم دمحم عیسى 2284379 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

السویدات ع م 2009/04/01 وفاء بركات جمعة دمحم 2388411 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

2011/07/12 أم مشاق اإلبتدائیة وفاء فتحي أحمد دمحم 2271741 كفـءكفـء2422011/07/12 معلم

الشھید شومان تعلیم اساسى ع 2011/07/01 والء حامد حسن احمد 2334260 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 والء دمحم احمد عالوى 2358633 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

القصاصین الصناعیة 2011/07/01 والء دمحم عبداللطیف عبدالرحمن 2341478 كفـءكفـء2452011/07/12 معلم

الشھید خضر تعلیم أساسى ابتدائى 2008/07/01 والء نصر عبید نصر 2232655 كفـءكفـء2462011/02/22 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2010/07/01 ولید احمد ابراھیم دمحم 2325918 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

الجبل األخضر اإلبتدائیة 2011/02/22 یسرا صابر حسن على 2235922 كفـءكفـء2482011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھراء االبتدائیة بالتاسعة 2010/07/01 اسماء  حسن دمحم نور الدین 2346161 كفـءكفـء12011/07/12 أمین مكتبة

2011/07/01  ع المشتركة١١الفردان ك  السید حسن ابراھیم خلیل 2350805 كفـءكفـء22011/07/12 أمین مكتبة

السالم الزخرفیة بنین 2011/07/01 ایمان نبیل دمحم داود 2352904 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

العبور االبتدائیة 2011/07/12 تیسیر دمحم محمود على 2350858 كفـءكفـء42011/07/12 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دعاء  إسماعیل دمحم عبد العال خلیفة 2353910 كفـءكفـء52011/07/12 أمین مكتبة

اكتوبرالرسمیة لغات ع٢٤ 2010/07/01 دعاء صالح الرفاعي السید 2350884 كفـءكفـء62011/07/12 أمین مكتبة

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2010/07/01 دعاء دمحم اسماعیل یوسف 2346944 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ع 2011/07/01 رشا دمحم عبد الحافظ احمد 2352602 كفـءكفـء82011/07/12 أمین مكتبة

2009/04/01 األبتدائیة٢الشھید دمحم توفیق ك  سید حسن دمحم حسن 2346155 كفـءكفـء92011/07/12 أمین مكتبة

الزھراء االبتدائیة بالتاسعة 2010/07/01 شیماء مصطفي احمد عباس 2348682 كفـءكفـء102011/07/12 أمین مكتبة

على مبارك  تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/01 عبیر أحمد السید  حسن عقل 2353898 كفـءكفـء112011/07/12 أمین مكتبة

المھندس عثمان احمد عثمان االبتدائیة 2011/07/01 عبیر جوده حسن حسین 2352593 كفـءكفـء122011/07/12 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة الجدیدة 2008/01/01 مروة سید رزق علي أحمد 2352513 كفـءكفـء132011/07/12 أمین مكتبة

النھضة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 منى حسن حسین على 2350707 كفـءكفـء142011/07/12 أمین مكتبة

الشیح زاید األبتدائیة 2011/07/01 نجالء صبحي دمحم دمحم 2347261 كفـءكفـء152011/07/12 أمین مكتبة

المشیر احمد اسماعیل ث العسكریة بنین 2010/07/01 نشوى فاروق حسن دمحم 2352871 كفـءكفـء162011/07/12 أمین مكتبة

2011/07/01 االبتدائیة٦كمال ابو المجد ك  ھالة عبد الحلیم سلیمان السید 2352706 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمام على االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبد الفتاح  حسین ابراھیم 2342068 كفـءكفـء182011/07/12 أمین مكتبة

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/12 ھناء احمد على دمحم 2342003 كفـءكفـء192011/07/12 أمین مكتبة

السیدة عائشة األبتدائیة 2011/07/01 یاسمین محروس دمحم عطیھ هللا 2351259 كفـءكفـء202011/07/12 أمین مكتبة

الشھداء ع بنات 2011/07/01 امیره محمود ابراھیم یوسف 2351221 كفـءكفـء212011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة الحدیثة للتعلیم االساسى االبتدائیة 2004/08/24 سماح محمود سامي عبد الحلیم 2352620 كفـءكفـء222011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

االسماعیلیة الصناعیة المعماریة 2007/01/01 سوزان عبد العاطي حسینى عبد الرحمن خداش 2347329 كفـءكفـء232011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

التربیة الفكریة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ مختار مصطفى أحمد 2395734 كفـءكفـء242011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

السالم الثانویة بنات 2011/07/01 ھبھ مصطفى دمحم السید 2352908 كفـءكفـء252011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

الشیح زاید األبتدائیة 2008/02/17 ھیام سید عبد العال سید 2352718 كفـءكفـء262011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

ینایر األعدادیة  بنین٢٥ 2010/06/01 شیرین شفیق شوقى سلیمان 2198195 كفـءكفـء272011/03/01 أخصائى تكنولوجیا

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2000/07/01 ماجد مصطفي كمال دمحم جعیصة 763924 كفـءكفـء282009/01/04 أخصائى نفسى أول

السالم ع بنین 2011/07/01 اسالم بدران دمحم عبدالرحمن 2351240 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى نفسى

رابعة العدویة االبتدائیة 2008/02/06 السید صابر علي عماره 2345141 كفـءكفـء302011/07/12 أخصائى نفسى

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 امال عبد هللا حنفي علي 2342037 كفـءكفـء312011/07/12 أخصائى نفسى

الشھداء ع بنات 2011/07/01 امال علي احمد علي 2348046 كفـءكفـء322011/07/12 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 امنیھ عبد المعطي حسا نین عبد المعطي 2349963 كفـءكفـء332011/07/12 أخصائى نفسى

رابعة العدویة االبتدائیة 2011/07/01 امنیھ فتحي حسن مصطفى 2352853 كفـءكفـء342011/07/12 أخصائى نفسى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

االمام على االبتدائیة 2009/04/01 جاكلین حلیم مرقص ابراھیم 2342085 كفـءكفـء352011/07/12 أخصائى نفسى

النھضة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالرازق عبد السالم 2351267 كفـءكفـء362011/07/12 أخصائى نفسى

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 سحر  دمحم دمحم مندور 2388166 كفـءكفـء372011/07/12 أخصائى نفسى

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2007/09/10 سمر عید دمحم عید 2350999 كفـءكفـء382011/07/12 أخصائى نفسى

احمد امین االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سھیر حسن یاسین خلف 2346142 كفـءكفـء392011/07/12 أخصائى نفسى

المدینة المنورة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء فتحي عامر السید 2348037 كفـءكفـء402011/07/12 أخصائى نفسى

االمام على االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عادل احمد السید 2342058 كفـءكفـء412011/07/12 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 غاده امین دمحم سالم 2352561 كفـءكفـء422011/07/12 أخصائى نفسى

الشیخ زاید ع بنین 2008/02/22 دمحم  عبد الرحمن احمد دمحم 2340050 كفـءكفـء432011/07/12 أخصائى نفسى

الخلفاء الراشدین االعدادیة المشتركة 2010/07/01 مرفت عبدالعال عفیفي دمحم 2350808 كفـءكفـء442011/07/12 أخصائى نفسى

صالح الدین اإلیوبى االبتدائیة 2007/02/01 نعمة  عمر أحمد عثمان 2352700 كفـءكفـء452011/07/12 أخصائى نفسى

األسماعیلیة الرسمیة الثانویة بنات  لغات 2011/03/01 إبتسام طارق عادل محمود 1745236 كفـءكفـء462011/02/22 أخصائى اجتماعى

الفنیة التجریبیة المتقدمة لتكنولوجیا المعلومات 2008/12/01 أحمد السعید أحمد دمحم 2176783 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى اجتماعى

التجریبیة الفنیة الزراعیة الستصالح االراضي والمیكنة 
الزراعیة

2011/07/01 احمد عبدالواحد حسن سلیمان 2236150 كفـءكفـء482011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشیخ زاید ع بنین 2008/10/16 أحمد علي عبد العال سید 2173250 كفـءكفـء492011/07/12 أخصائى اجتماعى

الخلفاء الراشدین االعدادیة المشتركة 2010/06/01 أمیرة الموجي دمحم عبدة  دمحم الموجي 2228728 كفـءكفـء502011/02/14 أخصائى اجتماعى

احمد امین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان عبدالنبى دمحم حسن 2344956 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى اجتماعى
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق األبتدائیة 2011/07/01 إیمان دمحم بكري إبراھیم  سالم 2173253 كفـءكفـء522011/07/12 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 جیھان احمد السید دمحم عامر 2394873 كفـءكفـء532011/07/12 أخصائى اجتماعى

رابعة العدویة االبتدائیة 2011/07/12 حنان أحمد فؤاد عبد العزیز السید 2340766 كفـءكفـء542011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھداء ع بنات 2011/07/01 دعاء أحمد إبراھیم أحمد 2170376 كفـءكفـء552011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 سحر عبدالفتاح على احمد 2342001 كفـءكفـء562011/07/12 أخصائى اجتماعى

2010/06/01 األبتدائیة٢الشھید دمحم توفیق ك  سھام  دمحم موسى دسوقي 2178791 كفـءكفـء572011/07/12 أخصائى اجتماعى

على مبارك  تعلیم اساسي االبتدائیة 2010/07/01 سومیة عبدالمجید عبدالحمید خلیل 1744749 كفـءكفـء582011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن بخیت 2347499 كفـءكفـء592011/07/12 أخصائى اجتماعى

ح االبتدائیة.االسماعیلیة س  2008/04/04 عبیر سعید حمدي دمحم 2173246 كفـءكفـء602011/07/12 أخصائى اجتماعى

الزھراء االبتدائیة بالتاسعة 2009/02/20 عمرو سید محمود دمحم 2159500 كفـءكفـء612011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھداء االبتدائیة 2010/07/01 عواطف السید أحمد محمود الحلو 2162040 كفـءكفـء622011/07/12 أخصائى اجتماعى

الجمعیة الخیریة االسالمیة االبتدائیة 2010/07/01 فاتن اسماعیل اسماعیل عبد القدوس 2341610 كفـءكفـء632011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید عمرو وھیب دمحم عطیھ االبتدائیة 2011/07/12 فایزه احمد خیر محمود 1557514 كفـءكفـء642011/07/12 أخصائى اجتماعى

الجمعیة الخیریة االسالمیة االبتدائیة 2011/07/01 لیلى أحمد مصطفى عبده 2176824 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم حسین عبد الفتاح ابراھیم 2346501 كفـءكفـء662011/07/12 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب التجاریة الثانویة بنین 2008/06/02 دمحم عبدالفتاح دسوقى محمود 1555785 كفـءكفـء672011/02/22 أخصائى اجتماعى

السالم الرسمیة  لغات االبتدائیة 2011/03/01 دمحم فوزي بشیر عیسى 2177142 كفـءكفـء682011/02/28 أخصائى اجتماعى
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2010/07/01 االبتدائیة١١الفردان ك  دمحم متولي سلیمان متولي 2169390 كفـءكفـء692011/07/12 أخصائى اجتماعى

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2011/07/01 مرفت دمحم عید منصور 2396495 كفـءكفـء702011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مصطفى دمحم علي محسن 2176788 كفـءكفـء712011/07/12 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة بالبحري 2011/07/01 منى عبد هللا إبراھیم عطیة 2178785 كفـءكفـء722011/07/12 أخصائى اجتماعى

احمد امین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى محمود طة  ھاشم 2180863 كفـءكفـء732011/07/12 أخصائى اجتماعى

المدینة المنورة االبتدائیة 2008/04/02 مھا السید حسن حسنین 2262185 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى اجتماعى

النھضة الحدیثة للتعلیم االساسى االبتدائیة 2000/09/02 نشوة ابراھیم خلیل دمحم 1744725 كفـءكفـء752011/07/12 أخصائى اجتماعى

ام االبطال الثانویة بنات 2011/03/01 نفیسة العزب دمحم احمد سلیمان 1744050 كفـءكفـء762011/02/22 أخصائى اجتماعى

النھضة الحدیثة للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/05/19 ھانم عبد المنعم أبو الخیر سلیمان 2189150 كفـءكفـء772011/07/12 أخصائى اجتماعى

االسراء والمعراج ع بنات 2008/10/05 ھدي حسن دمحم سید احمد 1732991 كفـءكفـء782011/07/12 أخصائى اجتماعى

رابعة العدویة االبتدائیة 2010/07/01 ھناء إسماعیل توفیق زید 2229534 كفـءكفـء792011/07/12 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2007/06/02 والء على امین احمد 2201322 كفـءكفـء802011/02/14 أخصائى اجتماعى

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2010/06/01 والء عویس خلیفة عطیة 2176827 كفـءكفـء812011/02/22 أخصائى اجتماعى

االسماعیلیة الزراعیة المشتركة 1993/03/10 أحمد دمحم عبد القادر بریك 1516977 كفـءكفـء822009/11/09 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 دینا عبد الحمید دمحم اابراھیم 762553 كفـءكفـء832012/06/14 ماجیستیرمعلم أول أ

النصر ع بنات 1993/09/01 زینب عبد الحمید محمود عبد العظیم 761621 كفـءكفـء842009/01/04 معلم أول أ

1983/09/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  سلیمان دمحم عبدهللا عبد هللا 754076 كفـءكفـء852009/01/04 معلم أول أ
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شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

السالم الزخرفیة بنین 1987/09/01 سید دمحم شحات ابراھیم 758115 كفـءكفـء862009/11/09 معلم أول أ

1993/09/01 اكتوبر ع بنین١٦ دمحم عبد المنعم دمحم دمحم 761725 كفـءكفـء872009/11/09 معلم أول أ

الطائف الرسمیة اعدادي للغات 1988/12/01 دمحم یحي دمحم حسین الخربوطلي 2179063 كفـءكفـء882010/03/17 معلم أول أ

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ع 1982/12/01 مھا سید دمحم مطر 1554659 كفـءكفـء892012/05/27 ماجیستیرمعلم أول أ

المھندس عثمان احمد عثمان االبتدائیة 1984/09/22 نعمة مبروك عبد القوى عوض 1714396 كفـءكفـء902009/01/04 معلم أول أ

على مبارك تعلیم اساسي ع 1991/12/01 وحید نبیل السید دمحم 1683701 كفـءكفـء912009/01/04 معلم أول أ

الجالء االبتدائیة المشتركة 1986/09/01 احمد اسماعیل دمحم حسن 2002882 كفـءكفـء922009/11/09 معلم أول

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 1996/11/01 اسامة على احمد عبد القادر 763911 كفـءكفـء932009/11/09 معلم أول

الشھید عمرو وھیب دمحم عطیھ االبتدائیة 1989/09/01 حرب عثمان حامد خیرهللا 2021162 كفـءكفـء942009/11/09 معلم أول

النیل الرسمیة لغات ریاض اطفال 1997/09/01 ریھام دمحم حامد متولى 763347 كفـءكفـء952009/11/09 معلم أول

السالم االبتدائیة الجدیدة 1989/09/01 فتح هللا حمدى دمحمین سعید 759312 كفـءكفـء962009/01/04 معلم أول

األمل األبتدائیة للصم وضعاف السمع 1989/11/01 دمحم حسنى عالم دمحم 1720115 كفـءكفـء972009/11/09 معلم أول

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 1987/09/01 دمحم عبد الحمید أحمد إبراھیم 754582 كفـءكفـء982009/03/18 معلم أول

السالم الرسمیة ع لغات 2000/11/13 مصطفي بھجات یونس اسماعیل 1716294 كفـءكفـء992012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

الشھید دمحم طھ حسن علي بخیت االعدادیة بنین 1996/01/01 نشوى محمود عزت الفوال 762874 كفـءكفـء1002009/11/09 معلم أول

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ابتدائي 1991/09/01 ھدى محمود كمال دمحم 1587531 كفـءكفـء1012009/01/04 معلم أول

بالل بن رباح  تعلیم اساسي االبتدائیة 1992/11/01 یاسر عبد المحسن على ابراھیم 760955 كفـءكفـء1022009/11/09 معلم أول

-----------------------------------

7438of 3686 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

2011/03/01 االبتدائیة٦كمال ابو المجد ك  منى احمد عبدالراضى ھمام  2230560 كفـءكفـء1032011/02/22 معلم

النھضة الحدیثة للتعلیم االساسى االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام صابر دمحم عثمان 2352303 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2008/12/15 ابتسام عبد الفتاح دمحم السید 2352267 كفـءكفـء1052011/07/01 معلم

االسماعیلیة الصناعیة المعماریة 2009/04/01 ابراھیم دمحم اسماعیل دمحم 2346820 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة المشتركة 2010/02/01 أحمد السید عبدالرحیم بدران 2357353 كفـءكفـء1072011/07/12 معلم

السالم الرسمیة  لغات االبتدائیة 2011/07/01 احمد السید دمحم احمد 2346933 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2007/09/25 احمد العوضى سلیم سلیم 2288938 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

الفنیة التجریبیة المتقدمة لتكنولوجیا المعلومات 2011/07/01 احمد ثروت فتحى ابراھیم 2342115 كفـءكفـء1102011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/04/01 احمد رمضان علي بكري 2352262 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

الناصریة ع بنین 2010/07/01 احمد عید دمحم منصور 2341138 كفـءكفـء1122011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2010/06/01 أحمد مجدي أحمد دمحم 2166740 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2009/04/01 احمد دمحم احمد ابوزید 2360235 كفـءكفـء1142011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2008/08/22 احمد دمحم الھادى عبدالحلیم بندارى 2232833 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/07/01 احمد محمود بھیج الراوى 2348639 كفـءكفـء1162011/07/12 معلم

الشھداء ع بنین 2011/07/01 احمد محمود حسن احمد 1558097 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 أحمد محمود دمحم علي الناغیة 2180866 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

الجالء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أروى دمحم فؤاد أحمد مختار 2353993 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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السادات الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 اسالم علي احمد شاھین 2350852 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

2010/07/01 ع المشتركة١١ابو فودة ك  اسماء احمد رمضان حسونھ احمد 2340786 كفـءكفـء1212011/07/12 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2009/01/01 اسماء احمد زكي عبدهللا القاضى 2352300 كفـءكفـء1222011/07/12 معلم

على مبارك  تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/02/22 اسماء سمیر متولى عراقى 2234930 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2011/03/01 اسماء فتحى دمحم سلیمان 2229372 كفـءكفـء1242011/02/22 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2008/07/01 اسماء دمحم محمود عبدالنعیم 2234938 كفـءكفـء1252011/02/22 معلم

المشیر احمد اسماعیل ث العسكریة بنین 2011/07/01 اسماء محمود عبدالجواد على 2351165 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

النیل الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء محمود دمحم محمود 2348774 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

الجیل الجدید الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/07/12 اسماء یحى صالح سویلم 2341440 كفـءكفـء1282011/07/12 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2011/07/01 اشرف عزت عبدالحمید علي 2350924 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

الناصریة ع بنین 2011/07/01 الشیماء حمزة  غازي الدسوقي 2353913 كفـءكفـء1302011/07/12 معلم

2010/06/01 اكتوبر ع بنین١٦ امال عبدهللا حسین على 2228815 كفـءكفـء1312011/02/22 معلم

2011/07/01 غرب ریاض اطفال١٣العبور ك  امل  محمود دمحم سعید 2134512 كفـءكفـء1322011/07/12 معلم

الفنیة التجاریة المتقدمة 2009/10/01 امنیھ سلیمان على دمحم 2342048 كفـءكفـء1332011/07/12 معلم

2010/06/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  أمینة عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2166831 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

االسماعیلیة الزراعیة المشتركة 2010/07/01 انتصار محمود احمد دمحم 2343624 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

الناصریة ع بنین 2008/05/11 أنصاف أحمد زیدان علي 2170476 كفـءكفـء1362011/02/22 معلم
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الشھید عمرو وھیب دمحم عطیھ ریاض االطفال 2004/07/01 انیسة دمحم عبد الرحمن الجمل 1795713 كفـءكفـء1372009/01/04 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ایمان  صالح عبد اللطیف احمد 2254583 كفـءكفـء1382011/03/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١١الفردان ك  إیمان حسن مغاوري حسن 2166750 كفـءكفـء1392011/07/12 معلم

االسماعیلیة الصناعیة المعماریة 2009/02/12 ایمان عادل محمود الدغا 2264302 كفـءكفـء1402011/07/12 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 ایناس حسن عبد الباسط احمد 2350712 كفـءكفـء1412011/07/12 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2011/07/12 ایناس على عبدالاله على 2346809 كفـءكفـء1422011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/02/14 باسم  إبراھیم حكیم عوض 2166861 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2009/04/01 باسم سعید عبد الغني أحمد 2358294 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

علي مبارك ریاض االطفال 2011/07/01 جیالن دمحم عبدالحمید دمحم جمعة 2176833 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

المعدات الثقیلة الصناعیة بنین 2005/01/01 حسام الصغیر اسماعیل ابراھیم 2344366 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

2011/07/01 االبتدائیة١١الكفاح ك حسن  دمحم حسانین حسن 2166764 كفـءكفـء1472011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/02/14 حسن دمحم یوسف دمحم 2166867 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

االسماعیلیة الزراعیة المشتركة 2011/07/01 حنان اسماعیل قاعود اسماعیل 2343634 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

السالم ع بنات 2011/07/01 حنان عبد للة عطیة صالح 2191514 كفـءكفـء1502011/07/12 معلم

النور للمكفوفین االبتدائیة 2011/02/14 خالد أحمد راشد أحمد 2170601 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

الحجاز االعدادیة المشتركة 2008/08/09 دالیا حشمت خلف یوسف 2351233 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

الشھداء ع بنین 2010/06/01 دالیا محمود حسن عبدالخالق 2230348 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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صفیة زغلول ع بنات 2011/07/01 دعاء ثابت سلیمان الدیب 2370468 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 دعاء سالمة دسوقي محمود 2176805 كفـءكفـء1552011/02/22 معلم

الفندقیة التجاریة المشتركة 2011/03/01 دعاء سید كامل مرسي علي 2170854 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

بالل بن رباح تعلیم اساسي ع 2010/07/01 دعاء شرقاوى محمود عبدهللا 2235862 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

2010/06/01 ع المشتركة١١ابو فودة ك  دعاء شعبان محمود عبدالحق 2235115 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

الشھداء ع بنین 2010/07/01 دعاء صالح السید یوسف 2351572 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

الشھداء الجدیدة  تعلیم اساسي ب 2011/07/01 دعاء عبداللطیف عبدالسالم عبدالھادى 2335158 كفـءكفـء1602011/07/12 معلم

رفاعة الطھطاوى االبتدائیة 2010/06/01 دعاء فتحى على حسین 1568380 كفـءكفـء1612011/02/22 معلم

صفیة زغلول ع بنات 2010/07/01 دعاء دمحم عبدالفضیل عبدالصادق 2357200 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة 2011/07/12 دعاء محمود اسماعیل دمحم 2364518 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

الفنیة التجریبیة المتقدمة لتكنولوجیا المعلومات 2010/07/01 دولت عبد الكریم عبد هللا ابراھیم 2352642 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2010/06/01 دینا جابر بیومي دمحم موسى 2166866 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الحجاز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دینا حسن محمود على 2347257 كفـءكفـء1662011/07/12 معلم

ابو عایش االبتدائیة 2010/07/01 راشا محمود ابراھیم السبكى 2339587 كفـءكفـء1672011/07/12 معلم

االسماعیلیة ع بنین 2009/04/01 رامى عبد هللا عبد الباقى دمحم على 2352784 كفـءكفـء1682011/07/12 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة 2010/06/01 رانیا  صبحى   محمود   دمحم 2169933 كفـءكفـء1692011/02/22 معلم

دوحة الزمان النموذجیة ریاض اطفال 2011/07/01 رانیا السید صالح خلیفھ 2400650 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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الطائف الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 رانیا السید یوسف حواش دمحم 2352635 كفـءكفـء1712011/07/12 معلم

صالح الدین اإلیوبى االبتدائیة 2011/07/12 رانیا عبد الاله الحامدى على 2350691 كفـءكفـء1722011/07/12 معلم

2010/07/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  رباب إسماعیل محمود إسماعیل 2166823 كفـءكفـء1732011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/03/01 رحاب أحمد دمحم دمحم حسین 2166848 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 رحاب حسین علي دمحم 2170791 كفـءكفـء1752011/02/22 معلم

السالم الثانویة بنات 2011/07/01 رشا أحمد السید علي 2262618 كفـءكفـء1762011/07/12 معلم

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ابتدائي 2011/07/01 رضا دمحم علي السید 2166781 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

السالم ع بنات 2010/03/01 رغدة  متولى  دمحم  متولى 2227490 كفـءكفـء1782011/03/02 معلم

صفیة زغلول ع بنات 2011/02/28 ریھام  دمحم وحیدالدین عرفة 2228395 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

السالم ع بنات 2009/02/08 ریھام على حافظ حسن 2351002 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام فتحي سالمھ البدوي 2342031 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2010/03/01 زینب عاطف رجب أحمد 2171982 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

ابو عایش االبتدائیة 2003/01/11 زینب علي دمحم علي 2166737 كفـءكفـء1832011/05/22 معلم

الناصریة ع بنین 2010/07/01 سالى عبدهللا السید حسین 2246760 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2009/07/28 سالي ابراھیم مسلم فرج 2345086 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2011/07/01 سامیة وھبة عزیز خلیل 2190771 كفـءكفـء1862011/07/12 معلم

2011/07/01 ینایر الثانویة بنات٢٥ سامیھ دھشان دیاب موسي 2350947 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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السالم االبتدائیة الجدیدة 2007/05/01 سحر  السید أحمد إسماعیل 2166789 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2011/02/22 سحر دمحم حامد مصطفى 2170478 كفـءكفـء1892011/02/22 معلم

الشھید دمحم طھ حسن علي بخیت االعدادیة بنین 2011/07/01 سعاد دمحم السمراوي مسك 2345134 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

احمد امین ریاض أطفال 2011/07/01 سكینة دمحم حسن دمحم 2352587 كفـءكفـء1912011/07/12 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب ث بنین 2006/09/03 سلوى فھمى احمد ابوجبھ 2355555 كفـءكفـء1922011/07/12 معلم

الزھراء بالتاسعة ریاض أطفال 2010/07/01 سلوي دمحم سالم حسین 2352543 كفـءكفـء1932011/07/01 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2011/03/01 سلیمان مسعد مجاھد السید 2234947 كفـءكفـء1942011/03/02 معلم

ارض المشتل تعلیم اساسي ع 2010/06/01 سماح السید جمعھ سلیم 1557566 كفـءكفـء1952011/06/01 معلم

الناصریة ع بنین 2010/07/01 سماح طلعت دمحم دمحم 2350900 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

الناصریة ع بنین 2010/07/01 سمر  أسامة السعید احمد 2352597 كفـءكفـء1972011/07/12 معلم

الفندقیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سمر عبد العزیز دمحم دمحم 2352589 كفـءكفـء1982011/07/12 معلم

الحجاز االعدادیة المشتركة 2011/07/12 سمر عبدالحفیظ شندى دمحم 1557014 كفـءكفـء1992011/07/12 معلم

الحجاز االعدادیة المشتركة 2011/07/12 سمر عید دمحم دمحم 2357139 كفـءكفـء2002011/07/12 معلم

النصر ع بنات 2010/07/01 سمیحھ حسن دمحم حسن 2350982 كفـءكفـء2012011/07/12 معلم

االسماعلیة الثانویة بنین 2010/07/01 سمیر عبدالمحسن على ابراھیم قاعود 2341504 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

علي مبارك ریاض االطفال 2011/07/01 سھیر اسماعیل احمد عبدالعزیز 2176847 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

2011/07/01 ینایر الثانویة بنات٢٥ سوسن إبراھیم إبراھیم إبراھیم 2236163 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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ارض المشتل تعلیم اساسي ع 2005/07/24 سید حمدي سید عبد العال 2200671 كفـءكفـء2052011/02/22 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 سیده فتحي دمحم غریب 2342478 كفـءكفـء2062011/07/12 معلم

العبور االبتدائیة 2011/07/01 شرین سالمة دمحم دمحم حسن 2176922 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 شرین مسلم صالح مسلم 2342166 كفـءكفـء2082011/07/12 معلم

2010/06/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  شیرین أحمد دمحم سرحان 2166840 كفـءكفـء2092011/02/22 معلم

صفیة زغلول ع بنات 2009/04/01 شیرین حسن حمدان محمود 2351516 كفـءكفـء2102011/07/12 معلم

الشھید عمرو وھیب دمحم عطیھ تعلیم اساسي ع 2010/06/01 شیرین طلعت حماد االمام 2235110 كفـءكفـء2112011/02/22 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2005/10/04 شیماء  دمحم إبراھیم فخري 2166727 كفـءكفـء2122011/02/22 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2010/06/01 شیماء عبد الفتاح السید إبراھیم 2166851 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

2010/07/01 االبتدائیة١١الفردان ك  شیماء عبدالوارث ابراھیم عبدالحلیم 2345371 كفـءكفـء2142011/07/12 معلم

الفنیة التجریبیة المتقدمة لتكنولوجیا المعلومات 2011/07/01 شیماء عزازى احمد سلیمان 2360559 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2010/06/01 شیماء عطاء عبد الحي دمحم بركات 2170589 كفـءكفـء2162011/02/22 معلم

2011/02/22 االبتدائیة٢الحجاز ك شیماء قناوى عبداللطیف قناوى 1556247 كفـءكفـء2172011/02/22 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2006/10/01 شیماء دمحم رشدى حسن 2357574 كفـءكفـء2182011/07/12 معلم

2010/06/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  شیماء دمحم علي دمحم 2166827 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

رابعة العدویة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء محمود عاطف دمحم 2358181 كفـءكفـء2202011/07/12 معلم

الحجاز االعدادیة المشتركة 2011/07/01 صباح جابر عبد الرحمن دمحم 2351805 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم

-----------------------------------

7438of 3693 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم ع بنات 2010/07/01 صباح حسنین محمود حسنین 2350713 كفـءكفـء2222011/07/12 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 صفا طھ أمین طھ 2341438 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 صفاء احمد السید دمحم 2342179 كفـءكفـء2242011/07/12 معلم

السالم ع بنین 2011/02/22 صفاء عبد الحمید أحمد بكري 2176866 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

2011/07/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  ضحى إبراھیم السعید حسین 2377609 كفـءكفـء2262011/07/12 معلم

النھضة الحدیثة تعلیم اساسي ع 2011/07/01 عادل بشیر فؤاد دمحم 2350885 كفـءكفـء2272011/07/12 معلم

الزھور ریاض أطفال 2011/07/01 عبیر عبد الھادي السید دمحم 2348777 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

الشھید عمرو وھیب دمحم عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 عبیر دمحم دمحم حسین 2170809 كفـءكفـء2292011/07/12 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2009/01/10 عفاف سعد ابراھیم برسوم 2345097 كفـءكفـء2302011/07/12 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2005/12/27 عفاف عاشور دمحم دمحم 2342145 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

السیدة عائشة األبتدائیة 2011/07/12 عماد عبد العلیم  عبد النعیم دمحم 2343495 كفـءكفـء2322011/07/12 معلم

عاطف بركات االبتدائیة 2011/07/12 عماد كمیل كامل عطااللة 2352722 كفـءكفـء2332011/07/12 معلم

المعدات الثقیلة الصناعیة بنین 2011/07/01 غادة على دمحم على 2349921 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

الجالء االبتدائیة المشتركة 2006/02/02 غاده شحات على دمحم 1567508 كفـءكفـء2352011/02/22 معلم

ارض المشتل ریاض اطفال 2010/07/01 غاده فوزي دمحم حسانین 2348082 كفـءكفـء2362011/07/12 معلم

2011/07/01  ع المشتركة١١الفردان ك  فاتن عبد السالم حسین دمحم 2350856 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

النصر ع بنات 2010/07/01 فاتن عبدالرؤوف عباس حساني 2350832 كفـءكفـء2382011/07/12 معلم
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السالم الرسمیة  لغات االبتدائیة 2011/07/12 فاطمة الزھراء دمحم السید السید 2342009 كفـءكفـء2392011/07/12 معلم

على مبارك تعلیم اساسي ع 2004/07/01 فاطمة سعد ابراھیم احمد 2082506 كفـءكفـء2402009/11/09 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2010/07/01 فاطمھ جمال عبدالناصر مصطفى 2351016 كفـءكفـء2412011/07/12 معلم

النصر ع بنات 2010/07/01 فاطمھ دمحم عبد العال دمحم 2388484 كفـءكفـء2422011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2010/07/01 كاملیا عالم دمحم عالم 2381060 كفـءكفـء2432011/07/12 معلم

النور للمكفوفین االبتدائیة 2010/07/01 لبنى السید طھ دمحم 2350831 كفـءكفـء2442011/07/12 معلم

2010/06/01 األبتدائیة٢الشھید دمحم توفیق ك  لمیاء جودة السید رضوان 1744736 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب ث بنین 2010/06/01 لمیاء دمحم مصطفي السید حزین 2351229 كفـءكفـء2462011/07/12 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بالبحري 2010/07/01 ماجدة  السید عبد الحمید محمودي 2166834 كفـءكفـء2472011/07/12 معلم

على مبارك  تعلیم اساسي االبتدائیة 2004/01/01 ماجده  احمد سید عبد الحافظ 2348787 كفـءكفـء2482011/07/12 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 ماجده نسیم عزیز خلیل 2341498 كفـءكفـء2492011/07/12 معلم

الطائف الرسمیة اعدادي للغات 2008/07/01 مارى ادوارد عید منصور 2255664 كفـءكفـء2502011/07/12 معلم

المشیر احمد اسماعیل ث العسكریة بنین 2010/07/01 ماریانا عبدالمسیح توفیق خلیل 2357494 كفـءكفـء2512011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2008/11/03 مایسھ احمد دمحم على 2339580 كفـءكفـء2522011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2011/07/01 دمحم احمد كمال على 2351250 كفـءكفـء2532011/07/12 معلم

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ابتدائي 2011/07/01 دمحم السید سعید عبد هللا خطاب 2178797 كفـءكفـء2542011/07/12 معلم

المعدات الثقیلة الصناعیة بنین 2009/04/01 دمحم جمال عبدالناصر حافظ الجوھرى 2335378 كفـءكفـء2552011/06/01 معلم
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2010/06/01 االبتدائیة٢الحجاز ك دمحم حامد زكي سلطان 1744571 كفـءكفـء2562011/07/12 معلم

الزھراء االبتدائیة بالتاسعة 2011/07/01 دمحم رأفت بنداري دمحم دمحم 2352509 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

الجالء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم رجب عطیھ عبد السالم 2354658 كفـءكفـء2582011/07/12 معلم

2011/07/01 غرب المعاھدة االبتدائیة١٣العبورك دمحم صبحي السید  سید أحمد 2166862 كفـءكفـء2592011/07/12 معلم

2011/07/01  ع المشتركة١١الفردان ك  دمحم عبد الستار  عبد الكریم أحمد 2353906 كفـءكفـء2602011/07/12 معلم

جمال الدین االفغانى األبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد السالم عبد الرحیم دمحم 2254257 كفـءكفـء2612011/07/12 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالرحیم  حسن عبدالرحیم 2352411 كفـءكفـء2622011/07/12 معلم

االمام على االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالمنعم دمحم عبد الواحد 2379731 كفـءكفـء2632011/07/12 معلم

2011/07/01 االبتدائیة٢الحجاز ك دمحم عبده احمد عبدالعال 2234940 كفـءكفـء2642011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2008/01/01 دمحم عوض هللا مرغني عبد اللطیف 2347765 كفـءكفـء2652011/07/12 معلم

الطائف الرسمیة لغات االبتدائیة 2010/06/01 دمحم فتحي السید أحمد 2166734 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

اكتوبرالرسمیة لغات ع٢٤ 2011/07/01 دمحم فوزى دمحم مرسى 2342124 كفـءكفـء2672011/07/12 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2011/07/12 دمحم لطفى عبدالعزیز دسوقى 1554043 كفـءكفـء2682011/07/12 معلم

2011/07/01  ع المشتركة١١الفردان ك  دمحم مبارك على عیسى 2352899 كفـءكفـء2692011/07/12 معلم

المعدات الثقیلة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم محمود عبدالعزیز دمحم 2338628 كفـءكفـء2702011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2011/03/01 دمحم ھاشم حسن دمحم 2232745 كفـءكفـء2712011/02/22 معلم

اكتوبرالرسمیة لغات ع٢٤ 2011/02/22 محمود صالح دمحم بحیرى 1561199 كفـءكفـء2722011/03/02 معلم
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النور للمكفوفین ریاض اطفال 2011/07/01 مدیحة  عیسى صادق محمود 2241479 كفـءكفـء2732011/07/12 معلم

2010/07/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  مروة  یحى  مبروك عبد العزیز 2352414 كفـءكفـء2742011/07/12 معلم

بالل بن رباح تعلیم اساسي ع 2011/07/01 مروة ابراھیم عبد هللا احمد 2351178 كفـءكفـء2752011/07/12 معلم

2011/02/22 غرب المعاھدة االبتدائیة١٣العبورك مروة عبد الحمید دمحم جاد المولى 2166784 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/06/01 مروة عبدهللا صدیق ابراھیم 2236067 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

2010/07/01 األبتدائیة٢الشھید دمحم توفیق ك  مروة مصطفى  عبد الرحمن السید 2166857 كفـءكفـء2782011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ع 2010/07/01 مروه حامد حمدان عبدالرحمن 2351154 كفـءكفـء2792011/07/12 معلم

السالم الجدیدة ریاض األطفال 2010/06/01 مروى السید عبد الحمید محمودي 2234206 كفـءكفـء2802011/02/22 معلم

ارض المشتل ریاض اطفال 2004/10/30 مریم عبد الجواد عبد الكریم حسین 1674162 كفـءكفـء2812009/01/04 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 مریم مرقص الفونس طلعت مرقص 2239684 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

2011/07/01 اكتوبر ع بنین١٦ مصطفى حسین عبد العزیز حسن 2352423 كفـءكفـء2832011/07/12 معلم

السادات الثانویة العسكریة بنین 2011/07/12 مصطفى فتحى مصطفى دمحم 2335169 كفـءكفـء2842011/07/12 معلم

2009/03/01  ع المشتركة١١الفردان ك  مصطفي دمحم سالم یوسف 2350895 كفـءكفـء2852011/07/12 معلم

طلبة قورة األبتدائیة 2011/07/01 منار  خالد محمود الجندي 2166865 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

االسماعلیة الثانویة بنین 2011/07/01 منار حسنین دمحم أحمد 2358091 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

السالم الثانویة بنات 2010/07/01 منار دسوقي حسن دمحم 2350815 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

2010/07/01 االبتدائیة٢الحجاز ك منال ابراھیم عید نور الدین 2345380 كفـءكفـء2892011/07/12 معلم
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المؤھل 
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الشھداء االبتدائیة 2004/05/16 منال احمد بدوى على 2218318 كفـءكفـء2902011/02/22 معلم

2010/07/01 غرب االبتدائیة١١ابو فودة ك  منال عبد الحمید عبد العزیز أبو القاسم 2170798 كفـءكفـء2912011/07/12 معلم

النھضة الحدیثة ریاض أطفال 2010/07/01 منى  السید عبدالحمید محمودي 2352408 كفـءكفـء2922011/07/12 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى ابو الفتوح  حسنین مختار 2359626 كفـءكفـء2932011/07/12 معلم

النصر ع بنات 2010/07/12 منى عاشور احمد عاشور 2350843 كفـءكفـء2942011/07/12 معلم

النھضة الحدیثة تعلیم اساسي ع 2011/07/01 منى عوض یوسف دمحم 2351179 كفـءكفـء2952011/07/12 معلم

السالم ع بنات 2011/07/01 منى دمحم ابراھیم قطب 2351177 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

ابو عایش االبتدائیة 2011/07/12 منى دمحم حسن على 2340075 كفـءكفـء2972011/07/12 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2008/07/01 منى دمحم محمود عبد النعیم 2234935 كفـءكفـء2982011/02/22 معلم

الجیل الجدید الرسمیة للغات ریاض اطفال 2010/07/01 مني سید سلیم مصطفي 2344560 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

االسراء والمعراج ع بنات 2011/07/12 مھا حسن عبدالسمیع خشانھ 2339735 كفـءكفـء3002011/07/12 معلم

الفاروق عمر ع بنین 2011/07/01 مى  إبراھیم دمحم جبر 2178795 كفـءكفـء3012011/07/12 معلم

2011/02/22 االبتدائیة١١الكفاح ك مى عبدهللا یونس محجوب 2140336 كفـءكفـء3022011/02/22 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 مي عبد الرحمن علي حسین 2348062 كفـءكفـء3032011/07/12 معلم

الفندقیة التجاریة المشتركة 2008/06/02 نادیة ربیع غریب عبدالسالم 2229306 كفـءكفـء3042011/02/22 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2010/07/01 نجالء رمضان أحمد حفني 2166757 كفـءكفـء3052011/07/12 معلم

طلبة قورة األبتدائیة 2010/06/01 نجالء عبدالعظیم فتحى الصبى 2252664 كفـءكفـء3062011/02/22 معلم
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الثورة الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/02/14 نجالء عطا السید خلیل 2176845 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

على مبارك تعلیم اساسي ع 2010/07/01 نجالء دمحم عرابي مھدي 2346984 كفـءكفـء3082011/07/12 معلم

االسماعیلیة الزراعیة المشتركة 2010/07/01 نجوى احمد عبد الرحیم عبد الحكیم 2357586 كفـءكفـء3092011/07/12 معلم

السادات الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 نرمین حسین عز الدین حسین 2350993 كفـءكفـء3102011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ع 2008/06/02 نرمین شاكر قدرى شكرى 2228801 كفـءكفـء3112011/02/22 معلم

2010/07/01 اكتوبر ع بنین١٦ نرمین نبیل حامد   حامد 2237484 كفـءكفـء3122011/07/12 معلم

احمد امین ریاض أطفال 2011/07/01 نسرین علي سید فرج 2352726 كفـءكفـء3132011/07/12 معلم

علي مبارك ریاض االطفال 2011/07/01 نسرین دمحم السید سلیمان 2347279 كفـءكفـء3142011/07/12 معلم

الشھداء تعلیم اساسي ع 2010/07/12 نعمت حسن دمحم مرغنى 2355563 كفـءكفـء3152011/07/12 معلم

السیدة عائشة األبتدائیة 2010/07/01 نعیمة جاد الكریم دمحم  جاد الكریم 2166819 كفـءكفـء3162011/07/12 معلم

عمر مكرم ریاض اطفال 2010/01/01 نھال صالح متولي حسین 2351260 كفـءكفـء3172011/07/12 معلم

ابو بكر الصدیق األبتدائیة 2011/07/01 نھلة  سید  دیاب  سلیمان 2352403 كفـءكفـء3182011/07/12 معلم

خالد بن الولید الرسمیة لغات ریاض اطفال 2010/06/01 نھى دمحم حمام علي دمحم البسیونى 2237149 كفـءكفـء3192011/02/22 معلم

الزھور ریاض أطفال 2011/07/01 نھي احمد مصطفي فرج 2348769 كفـءكفـء3202011/07/12 معلم

2010/06/01 االبتدائیة١١الكفاح ك نوال السید احمد محمود الحلو 1744230 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

صفیة زغلول ع بنات 2010/07/01 نیفین جاد رزق واصف 2348808 كفـءكفـء3222011/07/12 معلم

على مبارك  تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/12 نیفین حسن دمحم مرسى 2349345 كفـءكفـء3232011/07/12 معلم
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الشھید عبد المنعم ریاض ریاض اطفال 2010/07/01 ھاجر السلطان عبدالحمید دمحم 2350964 كفـءكفـء3242011/07/12 معلم

ارض المشتل تعلیم اساسي ع 2011/07/01 ھالھ صالح الدین علي سلیمان 2344014 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

ام االبطال الثانویة بنات 2005/09/11 ھبة  عیسى قاسم أحمد 2352739 كفـءكفـء3262011/07/12 معلم

2010/06/01 االبتدائیة٢الحجاز ك ھبة السید دمحم احمد 1744116 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

الطائف الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 ھبة دمحم عباس ابراھیم 2360953 كفـءكفـء3282011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/03/01 ھبة محمود محمود علي 2166855 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

بالل بن رباح  تعلیم اساسي االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم سید ابراھیم 2349623 كفـءكفـء3302011/07/12 معلم

األمل األعدادیة للصم وضعاف السمع 2011/07/01 ھبھ احمد ابو الفتوح السید سلطان 2350870 كفـءكفـء3312011/07/12 معلم

السالم ع بنات 2011/07/12 ھبھ ادم السید حسین 1556279 كفـءكفـء3322011/07/12 معلم

الشیخ زاید االعدادیة بنات 2005/07/21 ھبھ السید عثمان احمد دمحم 2350951 كفـءكفـء3332011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2010/07/01 ھبھ السید دمحم دمحم 2235033 كفـءكفـء3342011/07/12 معلم

2010/06/01 االبتدائیة١١الفردان ك  ھبھ اللة إبراھیم مصظفى عرفة 2166755 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

ینایر األعدادیة  بنین٢٥ 2011/07/01 ھبھ هللا دمحم عبد العال السید 2352182 كفـءكفـء3362011/07/12 معلم

الشھید جواد حسنى ریاض اطفال 2010/07/12 ھبھ سعد دمحم عزب 2339287 كفـءكفـء3372011/07/12 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة 2010/06/01 ھبھ دمحم رشیدى دمحم 2185252 كفـءكفـء3382011/02/22 معلم

السالم الرسمیة  لغات االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ دمحم طھ مرسى 2347602 كفـءكفـء3392011/07/12 معلم

االسماعیلیة ع بنین 2010/07/01 ھبھ محمود عوض هللا احمد العزازي 2351236 كفـءكفـء3402011/07/12 معلم
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السیدة عائشة األبتدائیة 2011/07/12 ھدى على ابراھیم دمحم 2340087 كفـءكفـء3412011/07/12 معلم

بالل بن رباح  تعلیم اساسي االبتدائیة 2004/07/01 ھدي رمزي دمحم اسماعیل 2348067 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

السالم الرسمیة  لغات االبتدائیة 2010/07/01 ھناء دمحم عبدهللا دمحم 2345007 كفـءكفـء3432011/07/12 معلم

النور للمكفوفین الثانویة 2011/07/01 ھند دمحم الحسینى حافظ 2343723 كفـءكفـء3442011/07/12 معلم

السالم االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ھیام سعید عبدهللا السید 2352978 كفـءكفـء3452011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2011/03/01 ھیام دمحم حسن السید 2230764 كفـءكفـء3462011/02/22 معلم

االسماعیلیة الكھربیة بنات 2011/07/01 وفاء صالح الدین محمود علي زاید 2351232 كفـءكفـء3472011/07/12 معلم

دوحة الزمان النموذجیة ریاض اطفال 2011/02/22 وفاء دمحم عبد النعیم عباس 2192959 كفـءكفـء3482011/02/22 معلم

المھندس عثمان احمد عثمان االبتدائیة 2011/07/12 وفاء دمحم دمحم السید 2350868 كفـءكفـء3492011/07/12 معلم

دمحم عزت عادل تعلیم اساسي ابتدائي 2007/11/23 والء حامد دمحم حامد 2343390 كفـءكفـء3502011/07/12 معلم

الشھید بسام ھنداوي عواد سالم تعلیم اساسي ابتدائي 2010/07/01 والء حسن البنا مصطفى أنور 2166869 كفـءكفـء3512011/07/12 معلم

المھندس عثمان احمد عثمان االبتدائیة 2006/05/16 والء حمدى احمد فارس 766226 كفـءكفـء3522011/02/22 معلم

الجالء ریاض أطفال 2011/07/01 والء سالمة طایع ابراھیم 2361431 كفـءكفـء3532011/07/12 معلم

النھضة الحدیثة تعلیم اساسي ع 2010/07/01 والء عزت طھ دمحم 2353871 كفـءكفـء3542011/07/12 معلم

اكتوبر الرسمیة لغات االبتدائیة٢٤ 2008/07/01 والء على اسماعیل دمحم 2255680 كفـءكفـء3552011/07/12 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2011/07/01 والء عیسى عبدالمجید دمحمزغلول 2341480 كفـءكفـء3562011/07/12 معلم

الزھور ریاض أطفال 2008/02/04 والء دمحم  دمحم ابراھیم 2348768 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق األبتدائیة 2010/07/01 والء دمحم عبد الحمید حسن 2347286 كفـءكفـء3582011/07/12 معلم

صفیة زغلول ع بنات 2009/01/01 والء ممدوح دمحم رمزي 2352740 كفـءكفـء3592011/07/12 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2005/12/14 ولید كمال كامل سالم 2345067 كفـءكفـء3602011/07/12 معلم

المھندس ابراھیم عثمان الصناعیة بنین 2008/01/01 ولید دمحم عبده دمحم 2345105 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

المھندس عثمان احمد عثمان االبتدائیة 2008/04/14 یاسمین مسعد أحمد عبد العال 2178713 كفـءكفـء3622011/07/12 معلم

طلبة قورة األبتدائیة 2011/07/01 یسرى احمد خلیل حجاب 2352877 كفـءكفـء3632011/07/12 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2000/08/13 كوثر إسماعیل السید سالم 2075042 كفـءكفـء12009/11/09 أمین مكتبة أول

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/07/01 امیره عاشور علي اسماعیل 2347041 كفـءكفـء22011/07/12 أمین مكتبة

طھ حسین  االعدادیة  بنین 2010/07/01 ایمان عثمان عبدالعال عبدالرحیم 2352850 كفـءكفـء32011/07/12 أمین مكتبة

الصباح  تعلیم اساسي  ع 2011/07/01 حسنى سعید السید عبد الرحمن 2352667 كفـءكفـء42011/07/12 أمین مكتبة

دمحم فرید  االبتدائیة 2011/07/01 رضا أحمد دیاب محمود 2352720 كفـءكفـء52011/07/12 أمین مكتبة

ابو صبیح   االبتدائیة 2011/07/01 رضا دمحم حسین حسن 2349634 كفـءكفـء62011/07/12 أمین مكتبة

الشھید مؤمن عادل عبدالمجید نعمان االبتدائیة 2009/04/01 ساره كمال دمحم الصغیر 2352555 كفـءكفـء72011/07/12 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء  االعدادیة بنات 2011/07/12 سامح عبداللة دمحم دمحم 2357900 كفـءكفـء82011/07/12 أمین مكتبة

الشھید عبد السالم عارف  االبتدائیة 2011/07/01 شرین محمود طھ ھاشم 2344667 كفـءكفـء92011/07/12 أمین مكتبة

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2010/07/01 عبیر سالمھ اسماعیل ابراھیم 2352867 كفـءكفـء102011/07/12 أمین مكتبة

الشھید دمحم صالح على السماك االبتدائیة 2009/04/01 رشا كمال ابراھیم عبد الرحیم 2346140 كفـءكفـء112011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب   االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 رضا عبدهللا كیالني السید 2352958 كفـءكفـء122011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

بدر االعدادیة بنات 2010/07/01 ماجده عبد المحیى دمحم ابراھیم 2351252 كفـءكفـء132011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

جبل مریم  تعلیم اساسي  ع 2009/04/01 دمحم دمحم عبد العزیز مقبل 2352422 كفـءكفـء142011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

عبده الزملوط   للتعلیم االساسى ع 2010/07/01 یاسمین عطیة نسیم اسماعیل 2352891 كفـءكفـء152011/07/12 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2000/07/01 جیھان السید بیومى سالم 1790847 كفـءكفـء162009/11/09 أخصائى نفسى أول

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2002/12/30 بھیھ دمحم محمود على 2351013 كفـءكفـء172011/07/12 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2007/02/01 دعاء عبدالمجید حسین عبد المجید 2352605 كفـءكفـء182011/07/12 أخصائى نفسى

العبور االعدادیة بنات 2010/07/01 أماني ماھر عبد الفتاح حسن 2183538 كفـءكفـء192011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي ع 2010/07/01 أمل صابر عباس عبد اللة 2176849 كفـءكفـء202011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد الوھاب عارف تعلیم اساسي ع 2008/06/12 أمینة محمود عبد الرحمن عبد الكریم 2182387 كفـءكفـء212011/02/28 أخصائى اجتماعى

العمدة صالح  االبتدائیة 2011/07/01 جیھان عبد العزیز دمحم مصطفى 2184196 كفـءكفـء222011/07/12 أخصائى اجتماعى

طھ حسین  االعدادیة  بنین 2011/07/01 حامد دمحم حامد محمود 2182705 كفـءكفـء232011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم حسن حسنین عبدالخالق الثانویة بنات 2009/04/01 رحاب سید صالح السید 2399744 كفـءكفـء242011/07/12 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید  االبتدائیة 2011/03/01 ریحاب امین ابراھیم دمحم 1560405 كفـءكفـء252011/02/22 أخصائى اجتماعى

ابو عطوة الجدیدة   االبتدائیة 2010/07/01 سماح فوزى دمحم حسین 2357190 كفـءكفـء262011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید عمر الفرك الثانویة  المشتركة 2011/07/12 سھیر فوزى دمحم عبده 2339074 كفـءكفـء272011/07/12 أخصائى اجتماعى

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2007/10/02 شیماء نافع إبراھیم إبراھیم 2176848 كفـءكفـء282011/07/12 أخصائى اجتماعى

صالح عید  االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد العزیز دمحم مصطفى 2176799 كفـءكفـء292011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم صالح على السماك االبتدائیة 2011/07/01 نسرین سید أحمد مرسي 2278139 كفـءكفـء302011/07/12 أخصائى اجتماعى

بدر االعدادیة بنات 2011/07/12 ھالھ عبدالوھاب جاد مصطفى 1557069 كفـءكفـء312011/07/12 أخصائى اجتماعى

بدر االعدادیة  بنین 2008/10/02 ھاني غریب أبو عامر السنوسي 2178784 كفـءكفـء322011/07/12 أخصائى اجتماعى

ابو عطوة الثانویة بنات 2010/07/01 ھبة هللا فؤاد محمود دمحم علیان 1745413 كفـءكفـء332011/07/12 أخصائى اجتماعى

الشھید مؤمن عادل عبدالمجید نعمان االبتدائیة 1979/09/01 فاطمة دمحم زكى محجوب 1741248 كفـءكفـء342010/03/17 معلم أول أ
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب االسماعیلیةاالسماعیلیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة ناصر الفصل الواحد 1991/09/01 إنتصار مصطفي دمحم مصطفي 761297 كفـءكفـء352009/11/09 معلم أول

على بن ابى طالب  االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم الدسوقي مبارك حسین 1744218 كفـءكفـء362011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم سالمھ ابراھیم سالمھ 2343454 كفـءكفـء372011/07/01 معلم

ابو زكرى  االبتدائیة 2011/07/01 إبراھیم دمحم السید دمحم علي 2353894 كفـءكفـء382011/07/01 معلم

الضبعیة  الثانویة  المشتركة 2009/01/26 احمد ابوزید جودة ابوزید 2352906 كفـءكفـء392011/07/01 معلم

الصفا  االعدادیة  بنین 2007/01/21 احمد سعید الصغیر سعید 2351242 كفـءكفـء402011/07/12 معلم

عزت عبد الوھاب  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2011/07/01 احمد دمحم  ناصف عرفات 2350949 كفـءكفـء412011/07/23 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 احمد دمحم احمد محمود 2351142 كفـءكفـء422011/07/12 معلم

عرایشیة  عین  غصین  األبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم رافت بسیونى مكاوى 2344991 كفـءكفـء432011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2008/05/16 أحمد دمحم دمحم خلیل 2170605 كفـءكفـء442011/07/12 معلم

طھ حسین  االعدادیة  بنین 2011/07/11 اسالم دمحم  عبد اللطیف دمحم 2340067 كفـءكفـء452011/07/12 معلم

ابو زكرى  االبتدائیة 2010/07/01 أسماء  خلیفة  مجاھد مھني 2389350 كفـءكفـء462011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2011/03/01 أسماء  دمحم كمال التھامي 2176821 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

نفیشة المؤسسة ریاض أطفال 2011/07/01 اسماء احمد دمحم احمد 2352893 كفـءكفـء482011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب   االعدادیة  المشتركة 2011/07/01 اسماء سلیم ابومسلم سلیم 2352907 كفـءكفـء492011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2011/03/01 أسماء عادل ذكي خلیل 2170487 كفـءكفـء502011/02/22 معلم

الشاطئ  االعدادیة  بنات 2010/07/01 اسماء دمحم دمحم ابو الحسن 2328367 كفـءكفـء512011/07/12 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2009/04/01 الشیماء ابراھیم دمحم غریب 2358290 كفـءكفـء522011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2011/03/01 الشیماء حامد دمحم حامد 2176819 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

جبل مریم تعلیم اساسي ب 2011/07/01 آمال عجمي دمحم علي 2170481 كفـءكفـء542011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى   األبتدائیة 2011/07/01 أمال دمحم أبراھیم بصوص 2356382 كفـءكفـء552011/07/01 معلم

التمساح  تعلیم اساسي  ب 2010/06/01 أمانى صدقى مبروك عبد الجواد 2189626 كفـءكفـء562011/02/22 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2007/12/20 امانى على حسن عبدالنبى 2352901 كفـءكفـء572011/07/12 معلم

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2006/01/14 امل  احمد حسن دمحم حسن 2353084 كفـءكفـء582011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي ع 2011/07/01 أمل ابراھیم صالح عبدالعزیز 2357207 كفـءكفـء592011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/06/01 أمل علي أحمد الراوي 2176803 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا   االبتدائیة 2010/06/01 أمل دمحم سلیمان علیوه 2170591 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

الشھید عبد الوھاب عارف تعلیم اساسي ع 2011/07/01 امونة احمد حسین عبد اللة 2360131 كفـءكفـء622011/07/12 معلم

الغبوشي  األبتدائیة 2010/06/01 أمیرة  معتمد نجاه عبد العزیز 2170793 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2010/06/01 أمیرة فرید علي أحمد 2170600 كفـءكفـء642011/02/22 معلم

طھ حسین  االعدادیة  بنین 2010/07/01 امیره صالح حسن ذكي 2340000 كفـءكفـء652011/07/12 معلم

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2004/12/16 امیره عطوه محمود عطوه 2352359 كفـءكفـء662011/07/01 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/07/01 ایرینى عبد المسیح توفیق خلیل 2349126 كفـءكفـء672011/07/12 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2010/07/01 إیمان ابراھیم محجوب حسن 2344774 كفـءكفـء682011/07/12 معلم
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جبل مریم تعلیم اساسي ب 2011/07/01 ایمان السید غریب احمد 2341424 كفـءكفـء692011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى   األبتدائیة 2011/07/01 ایمان حسن شحاتھ مصطفى 2352905 كفـءكفـء702011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/06/01 إیمان غریب حافظ دمحم الجمیل 2189864 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

جبل مریم تعلیم اساسي ب 2010/07/01 ایمان فوزي عبد العال الزرعي 2348842 كفـءكفـء722011/07/12 معلم

على بن ابى طالب  االبتدائیة 2010/07/01 ایمان دمحم على دمحم 2340057 كفـءكفـء732011/07/12 معلم

الصباح ریاض أطفال 2010/07/01 ایناس حنفى احمد عبد الحافظ 2341713 كفـءكفـء742011/07/12 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2011/02/22 ایناس فؤاد عبدالرحمن احمد 1563844 كفـءكفـء752011/02/22 معلم

جبل مریم تعلیم اساسي ب 2010/06/01 إیناس محمود سلیمان دمحم 2170852 كفـءكفـء762011/03/01 معلم

الحاج عبد هللا ابو علي  األبتدائیة 2011/07/01 ایناس محمود دمحم علي 2388420 كفـءكفـء772011/07/12 معلم

دمحم دمحم سلیمان  األبتدائیة 2009/04/01 بسمھ دمحم علي عبد الرحیم 2345137 كفـءكفـء782011/07/12 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2010/06/01 بھیة  إبراھیم مسلم فرج سعید 2170603 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى   األبتدائیة 2011/07/01 ثناء احمد دمحم خلیفة 2352801 كفـءكفـء802011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم دمحم عبدالحلیم االعدادیة مشتركة 2011/07/01 جیھان ابو الحارث دمحم عبد اللطیف 2350825 كفـءكفـء812011/07/12 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2011/07/01 جیھان أحمد بخیت علیان 2166703 كفـءكفـء822011/07/12 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2009/04/01 جیھان سلیم مرسى سالم 2344543 كفـءكفـء832011/07/12 معلم

الفتح  االبتدائیة 2011/07/01 حبیبھ جاد دمحم جاد 2339644 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2011/07/12 حسام  دمحم سعید آدم 2170614 كفـءكفـء852011/07/12 معلم
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الشھید عمر الفرك الثانویة  المشتركة 2011/07/12 حسام الدین دمحم مصطفى عمر 2350952 كفـءكفـء862011/07/12 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ب 2011/07/12 حسن ابراھیم سلیمان نصر 2391880 كفـءكفـء872011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى   األبتدائیة 2011/07/12 حصھ دمحم سعدالدین احمد 2342053 كفـءكفـء882011/07/12 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/07/01 دالیا دمحم ابراھیم عبد السالم 2359633 كفـءكفـء892011/07/12 معلم

ابو صبیح   االبتدائیة 2011/03/01 دالیھ عطیتو نصر اللة منصور 2170619 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2010/07/12 دعاء سالمھ طایع ابراھیم 2340277 كفـءكفـء912011/07/12 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي ع 2011/07/01 دعاء سید صالح عبدالرحیم 2357097 كفـءكفـء922011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم الرفاعى   األبتدائیة 2011/07/01 دعاء عاشور علي إسماعیل 2170782 كفـءكفـء932011/07/12 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2010/06/01 دمیانة توفیلس حكیم عطیة 2170607 كفـءكفـء942011/02/22 معلم

الصباح  تعلیم اساسي  ع 2009/04/01 دینا سعد أحمد محمود 2353845 كفـءكفـء952011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/07/01 راندا عبد الرشید عبد السمیع سید احمد 2351227 كفـءكفـء962011/07/12 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/03/01 راندا دمحم دمحم ابراھیم 2232405 كفـءكفـء972011/07/12 معلم

الفاتح  الجدیدة  األبتدائیة 2010/06/01 رانیا ثروت دمحم مرسى 2230776 كفـءكفـء982011/02/22 معلم

معسكر الجالء  تعلیم اساسي  ب 2011/03/01 رحاب أحمد محمود أبو السعود 2176898 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

صالح عید  االبتدائیة 2011/07/01 رحاب سید رجب دمحم 2349654 كفـءكفـء1002011/07/12 معلم

الشھید فتحى السماك  االبتدائیة 2011/02/22 رشا  عبد الجلیل عبد هللا  عبد الحمید 2176907 كفـءكفـء1012011/02/22 معلم

الشھید فتحى السماك  االبتدائیة 2010/06/01 رشا  عبد ربة  دمحم السید 2176902 كفـءكفـء1022011/02/22 معلم
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الغبوشي  األبتدائیة 2011/07/12 رشا عید منصور إبراھیم 2170568 كفـءكفـء1032011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/07/01 رشا كمال خلیل سلیمان 2387883 كفـءكفـء1042011/07/12 معلم

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2008/01/01 رشا دمحم الدسوقي ھالل 2353914 كفـءكفـء1052011/07/12 معلم

الشھید عبد الوھاب عارف تعلیم اساسي  ب 2011/07/01 رشا دمحم دمحم ھالل 2347732 كفـءكفـء1062011/07/12 معلم

عبده الزملوط   للتعلیم االساسى ع 2010/07/01 رشاء حسین نصار نصرهللا 2343462 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

العمارات  االبتدائیة 2010/07/01 رندا عید دمحم حسن 2358536 كفـءكفـء1082011/07/12 معلم

معسكر الجالء  تعلیم اساسي  ع 2010/07/01 رھام دمحم دمحم بلطھ 2350996 كفـءكفـء1092011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/07/01 ریھام أحمد عبد العزیز المرسي 2182694 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2010/07/01 ریھام خلف زیدان زیان 2170609 كفـءكفـء1112011/07/12 معلم

بدر االعدادیة بنات 2011/07/12 زبیده دمحم ابراھیم عبدالباقى 2339099 كفـءكفـء1122011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم دمحم عبدالحلیم االعدادیة مشتركة 2010/07/01 زكي سید نصار حسن 2386911 كفـءكفـء1132011/07/12 معلم

العمارات  االبتدائیة 2010/06/01 سارة إمام سویلم سالم 2170830 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2010/06/01 سارة حسن  دمحم فتحي  حسن 2166715 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2007/09/02 سارة دمحم سعید دمحمعبده المغربى 2166729 كفـءكفـء1162011/02/22 معلم

الشھید عبد السالم عارف  االبتدائیة 2011/07/12 ساره احمد دمحم الغریب 2351298 كفـءكفـء1172011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/07/01 ساره جمعھ عباس عبد الفتاح 2341272 كفـءكفـء1182011/07/12 معلم

التمساح تعلیم اساسي  ع مشترك 2010/07/01 ساره زكي محمود زكي 2351254 كفـءكفـء1192011/07/12 معلم
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بدر االعدادیة  بنین 2011/07/12 سحر دمحم السید محمود 2351295 كفـءكفـء1202011/07/12 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2007/06/02 سحر دمحم نجار مصطفى  على 2166722 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2010/07/01 سعاد الحسیني عبد الحمید سعید 2343472 كفـءكفـء1222011/07/01 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2009/04/01 سعاد عاطف دمحم السید 2343747 كفـءكفـء1232011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا ریاض اطفال 2011/03/01 سلوى عبد الفتاح عبد العزیز محمود 2233607 كفـءكفـء1242011/02/22 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/06/01 سماح دمحم ابراھیم سرحان 1745383 كفـءكفـء1252011/02/22 معلم

مصطفى كامل الثانویھ بنین 2011/07/12 سماح نجیب ابوالفتوح احمد 2339780 كفـءكفـء1262011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 سمر سالم عاشور سالم 2357116 كفـءكفـء1272011/07/12 معلم

عبده الزملوط تعلیم اساسي  ب 2011/07/01 سمر سالمة على سالمة 2347801 كفـءكفـء1282011/07/12 معلم

التمساح  تعلیم اساسي  ب 2011/07/01 سمر دمحم امین خضیر 2352586 كفـءكفـء1292011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا   االبتدائیة 2010/06/01 سمر منتصر سید أحمد دمحم 2166864 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم دمحم عبدالحلیم االعدادیة مشتركة 2011/07/01 سمیر دمحم ابراھیم السید الحلوس 2357955 كفـءكفـء1312011/07/12 معلم

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2007/01/01 سمیره سعید دمحم حسني 2352591 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2010/07/01 سناء دمحم سلیم دمحم 1744532 كفـءكفـء1332011/07/12 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2007/06/02 شبماء دمحم عبد العزیز شحاتة 2166845 كفـءكفـء1342011/02/22 معلم

على ابو القاسم  األبتدائیة 2011/07/01 شریف رزق عبد اللطیف دمحم محرم 2170770 كفـءكفـء1352011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2010/07/01 شرین عباس مبارك مصطفي 2350878 كفـءكفـء1362011/07/12 معلم
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ابو صبیح   االبتدائیة 2010/07/01 شیرین رجب عبد السالم الصغیر 2170621 كفـءكفـء1372011/07/12 معلم

نور المعارف  االبتدائیة 2011/07/01 شیماء أحمد خلیل السید 2268530 كفـءكفـء1382011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2011/07/12 شیماء السید ابراھیم احمد 2398324 كفـءكفـء1392011/07/12 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2010/07/01 شیماء السید دمحم احمد 2340053 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2010/07/01 شیماء السید مصطفى محمود 2339085 كفـءكفـء1412011/07/12 معلم

على ابو القاسم  األبتدائیة 2010/06/01 شیماء حسین ابراھیم السید سالم 2236183 كفـءكفـء1422011/02/22 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2010/06/01 شیماء سید نصر على 1555880 كفـءكفـء1432011/02/22 معلم

على ابو القاسم  األبتدائیة 2010/07/01 شیماء عبد هللا احمد عبد هللا 2346936 كفـءكفـء1442011/07/12 معلم

عین غصین  االبتدائیة 2010/07/01 شیماء عبد النعیم على دمحم 2340301 كفـءكفـء1452011/07/12 معلم

الضبعیة  تعلیم اساسي  ع 2011/07/12 شیماء عبد الھادى دمحم السمان 2357478 كفـءكفـء1462011/07/12 معلم

الشھید عبد السالم عارف  االبتدائیة 2011/02/22 شیماء محسن حسن دمحم ابو ربع 2236040 كفـءكفـء1472011/02/22 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2007/06/02 شیماء دمحم سید أحمد السعدني 2166748 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء مصطفى  دمحم صالح 2353886 كفـءكفـء1492011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2011/02/22 صافیناز محمود عبدالعزیز عبدالعال 2235521 كفـءكفـء1502011/02/22 معلم

ابو زكرى  االبتدائیة 2011/07/12 صباح حسین حامد دمحم 2340283 كفـءكفـء1512011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2011/07/01 صباح سعد حامد احمد 2352511 كفـءكفـء1522011/07/12 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2010/06/01 صباح دمحم عبد الحفیظ عبد الدایم 1564753 كفـءكفـء1532011/06/01 معلم
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مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/07/01 صفاء دمحم عبد المنعم عزب 2396869 كفـءكفـء1542011/07/12 معلم

الشھید عمر الفرك الثانویة  المشتركة 2011/07/01 عادل دمحم مفرج حسین 2361941 كفـءكفـء1552011/07/12 معلم

بدر االعدادیة  بنین 2011/07/01 عبدالرحمن دمحم سلیمان دمحم 2357895 كفـءكفـء1562011/07/12 معلم

مصطفى كامل الثانویھ بنین 2011/07/12 عبدهللا بغدادى عبد الحى عبد الموجود 2357266 كفـءكفـء1572011/07/12 معلم

الضبعیة  الثانویة  المشتركة 2010/07/01 عبیر عید مصطفى یوسف النجار 2357076 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا   االبتدائیة 2010/07/01 عزة رمضان حامد بربرى 2339592 كفـءكفـء1592011/07/12 معلم

عزت عبد الوھاب  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2009/03/01 عزیز ملقى حنا عبدالمسیح 1556001 كفـءكفـء1602011/03/02 معلم

الصفا  االعدادیة  بنین 2011/07/12 عصام دمحم محمود عمرو 2357483 كفـءكفـء1612011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2011/07/12 عمرو السید محمود عصفور 2166641 كفـءكفـء1622011/07/12 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي ع 2010/07/01 عمرو غریب طھ دمحم 2357193 كفـءكفـء1632011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2010/07/01 عمرو فتحى حلوى احمد 2357559 كفـءكفـء1642011/07/12 معلم

على بن ابى طالب  االبتدائیة 2010/06/01 غادة  إسماعیل محمود الطحاوي 2166657 كفـءكفـء1652011/02/22 معلم

دمحم دمحم سلیمان ریاض أطفال 2008/06/02 غادة  السید عبد الحكیم عبد الفتاح 2229698 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2008/10/22 غادة  دمحم السید مصطفى 2170599 كفـءكفـء1672011/02/22 معلم

الشھید دمحم صالح على السماك االبتدائیة 2010/07/01 غادة زین دمحم عبدهللا 2350896 كفـءكفـء1682011/07/12 معلم

عبده الزملوط تعلیم اساسي  ب 2011/07/01 غادة محمود عبدالاله احمد 2347298 كفـءكفـء1692011/07/12 معلم

ابو صبیح   االبتدائیة 2010/07/01 فاتن دمحم محمود دمحم 2170618 كفـءكفـء1702011/07/12 معلم
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نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2011/07/01 فاتن مسعد جمال دمحم 2343910 كفـءكفـء1712011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2010/06/01 فاطمة السید عبد الرحمن السید الخوالنى 2170763 كفـءكفـء1722011/02/22 معلم

عبد هللا الشرقاوى  األبتدائیة 2007/10/03 فاطمة سعد رمضان حسنین 1784659 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

الشھید عبد الوھاب عارف تعلیم اساسي  ب 2010/07/01 فاطمة صابر سالم دمحم 2342168 كفـءكفـء1742011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/06/01 فاطمة عبدالرحمن محمود العاصي 1745347 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ب 2010/06/01 فاطمة دمحم عبدالعال علي 1745337 كفـءكفـء1762011/03/02 معلم

معسكر الجالء  تعلیم اساسي  ع 2010/07/01 فاطمة دمحم عبدالفتاح سلیم 2367562 كفـءكفـء1772011/07/12 معلم

مصطفى كامل  االبتدائیة  بالحلوس 2010/07/01 فوزیھ السید دمحم عبدالعال 2396877 كفـءكفـء1782011/07/12 معلم

الصفا  االعدادیة  بنین 2011/02/22 ماجد حسین حسن دمحم 1567871 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2010/07/01 مارسیل عنتر رشدي توفیق 2343463 كفـءكفـء1802011/07/12 معلم

بدر االعدادیة بنات 2010/05/03 دمحم احمد السید مرجان 2343271 كفـءكفـء1812011/07/12 معلم

بدر االعدادیة  بنین 2011/07/12 دمحم احمد محمود عبدالرحمن 1557206 كفـءكفـء1822011/07/12 معلم

عمر بن الخطاب   االعدادیة  المشتركة 2010/07/01 دمحم السید دمحم علي 2386907 كفـءكفـء1832011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن السید فخري 2345145 كفـءكفـء1842011/07/12 معلم

الفتح  االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسیني احمد بالسي 2351265 كفـءكفـء1852011/07/12 معلم

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2011/03/01 دمحم خلف زیدان  زیان 2170612 كفـءكفـء1862011/02/22 معلم

الصباح  تعلیم اساسي  ع 2010/07/01 دمحم رمضان دمحم سلیم 2357194 كفـءكفـء1872011/07/12 معلم
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الغبوشي  األبتدائیة 2010/06/01 دمحم شحاتة حسانین دمحم 2170493 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

الشھید عمر الفرك الثانویة  المشتركة 2009/04/01 دمحم علي  عبد الحمید  دمحم 2346610 كفـءكفـء1892011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا   االبتدائیة 2011/07/01 دمحم علي دمحم احمد 2352500 كفـءكفـء1902011/07/12 معلم

الضبعیة  تعلیم اساسي  ب 2010/06/01 دمحم عوضین سلیمان مسلم 2170622 كفـءكفـء1912011/02/22 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/03/02 دمحم فؤاد عبدالسالم دمحم 2232763 كفـءكفـء1922011/03/02 معلم

جبل مریم  تعلیم اساسي  ع 2010/07/01 محمود حسن سلیمان نصر 2350959 كفـءكفـء1932011/07/12 معلم

الشھید دمحم سلیم سالمة االعدادیة المشتركة 2010/07/01 محمود خشانھ سیداحمد خشانھ 2343277 كفـءكفـء1942011/07/12 معلم

الفاتح  الجدیدة  األبتدائیة 2011/07/12 محمود سعید محمود علي 2352413 كفـءكفـء1952011/07/12 معلم

الشھید عمر الفرك الثانویة  المشتركة 2004/12/17 محمود على احمد ابراھیم 2339177 كفـءكفـء1962011/07/12 معلم

الفاتح  الجدیدة  األبتدائیة 2011/02/14 محمود مسعد جمال دمحم موسى 2170580 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/02/22 مرفت ثابت أحمد عبد العال 2170835 كفـءكفـء1982011/02/22 معلم

بدر االعدادیة  بنین 2011/07/12 مرفت شحاتھ عبده عبدهللا 2351243 كفـءكفـء1992011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2010/06/01 مروة  دمحم أحمد توفیق 2166648 كفـءكفـء2002011/02/22 معلم

النصر ریاض أطفال 2011/07/01 مروة عبد العزیز حسن عبده 2353859 كفـءكفـء2012011/07/12 معلم

ابو صبیح   االبتدائیة 2011/07/01 مروة دمحم عبد السمیع دمحم 2170620 كفـءكفـء2022011/07/12 معلم

الغبوشي  األبتدائیة 2010/06/01 مروة دمحم یحي محمود 2170786 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

جبل مریم تعلیم اساسي ب 2011/07/01 مروه ابراھیم عبد العزیز علي 2348840 كفـءكفـء2042011/07/12 معلم
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طھ حسین  االعدادیة  بنین 2010/07/01 مروه منصور سلیمان منصور 2350803 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ب 2011/02/22 مصطفى حسن علي مدني 1745363 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

عرایشیة  عین  غصین  األبتدائیة 2011/02/22 مصطفى عبدالعاطى دمحم رستم 2233281 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 مصطفى دمحم دمحم محمود 2341149 كفـءكفـء2082011/07/12 معلم

الضبعیة  تعلیم اساسي  ب 2010/06/01 مصطفى محمود فراج عبدالرحمن 2388298 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2011/07/01 منال أحمد دمحم أحمد 2178801 كفـءكفـء2102011/07/12 معلم

نفیشة المؤسسة  االبتدائیة 2010/07/01 منال رمزي فایز میخائیل 2343907 كفـءكفـء2112011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2010/07/01 منال صبرى عبدالرحمن محمود 2358192 كفـءكفـء2122011/07/12 معلم

عبد هللا الشرقاوى  األبتدائیة 2010/06/01 منى صالح محمود علي 2166662 كفـءكفـء2132011/02/22 معلم

دمحم دمحم سلیمان  األبتدائیة 2008/10/26 منى دمحم عبد الھادي دمحم 2170593 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2011/07/12 مني فتحي عطیھ عبد الرحمن 2348798 كفـءكفـء2152011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2010/07/01 مني دمحم دمحم عبده 2349681 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2010/07/01 مني محمود عیسي علي 2348794 كفـءكفـء2172011/07/12 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2011/07/01 مھا كمال حسن صالح 2352353 كفـءكفـء2182011/07/12 معلم

الشھید فتحى السماك  االبتدائیة 2011/07/12 مى محمود حسن على 2341992 كفـءكفـء2192011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز  االبتدائیة 2011/02/22 مي دمحم صالح الدین احمد راشد 1744192 كفـءكفـء2202011/02/22 معلم

بدر االعدادیة  بنین 2010/02/25 میادة حسن دمحم عبدالنعیم 2350976 كفـءكفـء2212011/07/12 معلم
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األعلي

عثمان بن عفان بالسماكین  االبتدائیة 2010/07/01 نادیة عبدهللا سالمة فرج 2352358 كفـءكفـء2222011/07/12 معلم

الشھید دمحم حسن حسنین عبدالخالق الثانویة بنات 2011/07/01 نانسي حسن كامل دمحم 2350841 كفـءكفـء2232011/07/12 معلم

عبد هللا الشرقاوى  األبتدائیة 2011/03/01 نجاة سید أحمد حامد أحمد 2166653 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

الغبوشي  األبتدائیة 2010/07/01 نجالء  فتحي صدیق السید 2170788 كفـءكفـء2252011/07/12 معلم

بدر االعدادیة بنات 2007/06/02 نجالء السید مصطفى احمد 1556094 كفـءكفـء2262011/02/22 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2010/06/01 نجالء محمود دمحم عبدهللا 2170784 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

السیدة خدیجة  تعلیم اساسي  ع  مشترك 2010/07/12 نجوى ابراھیم السید سلیمان 2350957 كفـءكفـء2282011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا   االبتدائیة 2010/07/01 نجوى علي دمحم الشحات 2170790 كفـءكفـء2292011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2010/06/01 نشوى أحمد دمحم یوسف 2230690 كفـءكفـء2302011/02/22 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/07/01 نعمة احمد على محمود 2357802 كفـءكفـء2312011/07/12 معلم

دمحم دمحم سلیمان  األبتدائیة 2010/06/01 نفیسھ مصطفى دمحم السعدونى 2160157 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

الشھید مؤمن عادل عبدالمجید نعمان االبتدائیة 2009/04/01 نھال كمال عبدالعزیز ابراھیم 2351424 كفـءكفـء2332011/07/12 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2010/06/01 نھلھ إبراھیم مسلم فرج 2170771 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

الصباح ریاض أطفال 2010/07/01 نھى احمد عطا هللا احمد 2341712 كفـءكفـء2352011/07/12 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2007/06/02 نھى السید عبدالعزیز حسین 1564137 كفـءكفـء2362011/02/22 معلم

الحاج عبد هللا ابو علي  ریاض اطفال 2010/06/01 نھى عبید دمحم عبید 2176881 كفـءكفـء2372011/02/22 معلم

الشاطئ  االعدادیة  بنات 2011/07/01 نھى دمحم على على 2352913 كفـءكفـء2382011/07/12 معلم
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المؤھل 
األعلي

التمساح تعلیم اساسي  ع مشترك 2011/05/24 نورا دمحم ھاشم احمد دمحم 2217467 كفـءكفـء2392011/07/13 معلم

أبـــو عطوة الصناعیة بنات 2011/02/22 نورا مسعد أحمد عبد العال 2178710 كفـءكفـء2402011/02/22 معلم

جبل مریم تعلیم اساسي ب 2010/07/01 نورة عزت دمحم حسب 2349135 كفـءكفـء2412011/07/12 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2010/03/01 ھاجر احمد فؤاد عبدالرحمن 2223125 كفـءكفـء2422011/02/22 معلم

جبل مریم  ریاض اطفال 2010/07/01 ھالة  حسین عبد العال حسین 2176876 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

العمدة صالح  االبتدائیة 2011/07/01 ھالة حسن السید دمحم 2358216 كفـءكفـء2442011/07/12 معلم

دمحم فرید  االبتدائیة 2007/06/18 ھالھ دمحم الغریب عطیة دمحم 2170575 كفـءكفـء2452011/02/22 معلم

الفتح  االبتدائیة 2010/06/01 ھبة اللة دمحم عبد الفتاح عمر 2170850 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

بدر االعدادیة بنات 2008/01/18 ھبھ ابراھیم السید دمحمسعد 2339173 كفـءكفـء2472011/07/12 معلم

الشھید دمحم عبد الرحمن تعلیم اساسي  ب 2011/07/12 ھبھ سلیمان عمر علي 2398500 كفـءكفـء2482011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ عیسى احمد عمر 2351166 كفـءكفـء2492011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم السید نصار 2359587 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم على السید 2352909 كفـءكفـء2512011/07/12 معلم

العبور االعدادیة بنات 2011/07/01 ھدى عبد الھادي أسعد دمحم 2352738 كفـءكفـء2522011/07/12 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2010/06/01 ھدى عمر  عید أحمد 2166708 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

ابو حسان االبتدائیة 2011/07/12 ھدى دمحم دمحم غنیم 2339693 كفـءكفـء2542011/07/12 معلم

عبده الزملوط تعلیم اساسي  ب 2010/07/01 ھمت مصطفى دمحم صالح 1745369 كفـءكفـء2552011/02/22 معلم
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األعلي

الفاتح  الجدیدة  األبتدائیة 2010/07/01 ھناء أدیب راغب جبرة 2349635 كفـءكفـء2562011/07/12 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2011/07/01 ھناء عبد المنعم عبدالقادر السید 2357932 كفـءكفـء2572011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء دمحم دمحم احمد 2341711 كفـءكفـء2582011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا ریاض اطفال 2011/07/01 ھند ابو السعود على النجار 2347753 كفـءكفـء2592011/07/12 معلم

التمساح  تعلیم اساسي  ب 2007/06/02 ھویدا حامد دمحم أحمد 2170570 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا دمحم الدسوقى اسماعیل 2394915 كفـءكفـء2612011/07/12 معلم

عبداللة الندیم  االبتدائیة 2008/07/01 ھویدا مصطفى ذكي عبد المتجلي 2166719 كفـءكفـء2622011/07/12 معلم

الشھید عبد السالم عارف  االبتدائیة 2010/02/03 وائل دمحم إبراھیم أحمد 2185798 كفـءكفـء2632011/07/12 معلم

الشھید مؤمن عادل عبدالمجید نعمان ریاض اطفال 2010/07/01 وسام ابراھیم السید دمحم 2232585 كفـءكفـء2642011/02/22 معلم

الزھراء الجدیدة بعلي عید  األبتدائیة 2010/07/01 وفاء دمحم خفاجة دمحم 2170795 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء  االعدادیة بنات 2011/07/12 والء عبدهللا عبدالرحمن على 2339682 كفـءكفـء2662011/07/12 معلم

الشھید دمحم صالح على السماك االعدادیة 2010/07/01 والء فاروق علي مرسي 2356831 كفـءكفـء2672011/07/12 معلم

صالح عید  االبتدائیة 2011/07/12 والء محروس احمد محروس 2341976 كفـءكفـء2682011/07/12 معلم

عمر بن عبد العزیز ریاض اطفال 2010/07/01 یاسمین  حسن إبراھیم عبد العال 2262639 كفـءكفـء2692011/07/12 معلم

الشھید ابراھیم احمد ندا ریاض اطفال 2011/07/12 یاسمین دندراوى محمود تمام 2341241 كفـءكفـء2702011/07/12 معلم

اللواء عطیة خشانة االبتدائیة 2010/07/01 یاسمین محمود حامد أحمد 2382019 كفـءكفـء2712011/07/12 معلم

بدر االعدادیة بنات 2011/07/01 یوسف عاید حسن الجوھرى 2357132 كفـءكفـء2722011/07/12 معلم
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